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528.225:629.19
KABELAC, J.
Určení dráby dru!ice ze dvou současnýcb pozoro-
vání na dvou bodecb.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 1,
s. 3-5, 2 obr., 7 lit.

Příspěvek popisuje zpfisob určení drahových ele-
mentfi družice ze snímků její dráhy, pořízených
současně ze dvou stanic, a to dvakrát. Určení prfi-
vodičfi a rovníkových souřadnic družice. Výpočet
polohy roviny dráhy družice v prostoru. Výpočet
polohy a tvaru dráhy družice v jeji rovině.

528.541.1:528.541.2
VYSKOCIL,P.
Příspěvek ke srovnání nivelačních přístrojů s li-
belou a kompensátorem.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 1,
s. 6-9, 7 obr., 18 lit.

Analýza přístrojových chyb nivel!lčních přístrojfi
s libelou a kompensátorem a vliv těchto chyb na
výsledky měření. Vliv chyby z nerovnoběžnosti zá-
měrné přímky a podélné osy nivelačn[ libely (li-
belové přístroje). Chyba z netotožnosti středu zá-
měrného kříže a optické osy soustavy dalekohledu
včetně kompensátoru (přístroje s kompensátorem).
Výsledky celkově svědčí ve prospěch nivelačn[ch
přístrojfi s kompensátorem.

528.414.063:912.43:347.235.11
KOTAL, M.:
Výpočet prvků pro zobrazování měřických bodů
v mapácb evidence nemovitosti.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, č. 1,
s. 10-12, 4 obr.

Protínání vpřed z 1íhlfi. Výpočet prvkfi pro zobra-
zení bodu určeného délkami. Výpočet vetknutého
polygonového pořadu o jednom vrcholu. Výpočet
prvků pro zobrazení bodu, jsou-li známy jeho sou-
řadnice v jiném systému, než je systém zobra-
zení mapového listu a jsou-li v onom systému
známy souřadnice alespoň dvou bodfi, které jsou
na listu zobrazeny.

681.14-523.8
KLIMEŠ, M.
Stolní elektronické kalkulační automaty.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Č. 1,
s. 13-16, 6 obr., 1 tab., 10 lit.

Přehled stolních elektronických kalkUlačních
automatů vystavovaných na XX. veletrhu v Hanno-
veru v roce 1966. Základní údaje a kapacitní mož-
nosti vystavovaných přístrojil..

528.225: 629.19
KAEEJIAq, ~.
OnpelleJleHHe op6HTa HCKYCCTBeHHOrO cn}'THHKll 3eMJlH

no JlBYM COBpeMeHHIoIM Ha6J1lOlleHHJlM Ha llBYX nYHKTax.

f eo,ZJ;. H KapT. o6sop, 13, 1967, No I, c. 3 - 5, 2 <llHr.,

JIHT. 7
B CTaTbe OnHCblBaeTCJI cnoco6 onpe,ZJ;eJIeHHJI SJIeMeHTOB

op6HTa HCKycCTBeHHOrO cnYTHHKa 3eMJIH Ha OCHOBaHHH

CHHMKOB ero op6HTa, C,ZJ;eJIaHHbIX COBpeMeHHO Ha JlBYx

CTaHllHJlX, a HMeHHO ,ZJ;Ba pasa, Onpe,ZJ;eJIeHHe pa,ZJ;HYc-

BeKTOpoB H SKBaTOpHaJIbHblX Koop,ZJ;HHaT cnYTHHKa.

Bbl'lHCJIeHHe nOJlOlKeHHJI nJIOCKOCTH op6HTa cnYTHHKa

B npocTJWlHCTBe. Bbl'lHCJleHHe nOJIOlKeHHJI H ~OpMbl

opGHTa cnYTHHKa B ero 'nJIOCKOCTH.

528.541.1 :528.541.2
BblCKOQI1JI, n.
K cpaBHeHHlO HHBeJIHpOB C ypoBHeM H KOMneHsaTOpoM.

reo,ZJ;. H Kapr. o6sop, 13, 1967, No I, c. 6-9, 7 <JIHr.,

JIHT. 18
AHaJIHs HHCTPYMeHraJIbHblX OllIH6oK HHBeJIHpoB C ypoB-

HeM H KOMneHsaTOpOM H BJIHJlHHe STRX OlllH6oK Ha

peSYJIbraTbI Ha6JIlO,ZJ;eHHJI. BJIHJlHHe OlllH6KH sa Hena-

paJIJIeJIbHOCTb BHSHpHOH JIHHHH H npO,ZJ;OJIbHOH OCH

HHBeJIHpHOrO ypoBHJI (HHBeJIHpbl C ypoBHeM). OlllH6Ka

aa HeCOBna,ZJ;eHHe lleHrpa BHSHpHoro KpeCTa H OUTR-

'IeCKOH OCH CHCTeMbI SpHTeJIbHOH rpy6bl BKJIIO'lU KOM-

ueHsaTOp (HHBeJIupbl C KOMneHsaropoM). B 06I1leM pe-

SYJIbraTbI CBH,ZJ;eTeJIbCTBYlOr o npeHMYI1leCTB8X HHBeJIH-

poB C KOMneHsaTOpoM.

528.414.063: 912.43: 347.235.11
KOTAJI, M.
BIoI'IHCJleHKe SJleMeHTOB llJIII Bs06palKeHHJI CJ>eMOqHlolX

nyHKTOB Ha KapTax Y'Iera HeJlBHlKHMOC'reií.

reo,ZJ;. H Kapr. o6sop, 13, 1967, No I, c. 10-12, 4 <JIHr.

npJlMaJl aaCe'lKa HS yr JIOB. Bbl'lHCJIeHHe SJIeMeHrOB ,ZJ;JIJI

Hso6palKeHHJI nYHKra onpe;lIeJIeHHOrO ,ZJ;JIHHOH.Bhr'lHCJIe-

HHe npoMelKYTO'IHOrO nOJIHrOHOMeTPH'IecKoro xO,ZJ;a

C O;lIHHM BepXOM. Bbl'lHCJIeHHe SJIeMeHTOB ,ZJ;JIJIH306pa-

lKeHHJI nYHKra, eeJIH ero KOOp,llliHaTbI 3HaKOMbl B ,ZJ;PY-

rOH CHcreMe 'leM CHcreMa H306palKeHHJI JIHCTa KapTbI

H eCJIlI B rOH CHcreMe SHaKOMbI Koop,ZJ;HHaTbI He MeHee

JlBYx nYHKroB, Hso6palKeHHLlX Ha JIHCTe KllpTbI.

681.14-523.8
KJII1MElll, M.
CTOJIOBble 3J1eKTpOHH'IeCKHe Bbl'lHCJIHTeJlbHlole MaIllHHbl.

reo,ZJ;. H Kapr. 06sop, 13, 1967, No I, c. 13-16,6 <JIHr.,

1 Ta6., JIHr. 10
06sop CTOJIOBblX SJleKTpoHR'IeCKHX Bbl'lHCJlHTeJlbHblX

aBTOMarOB, BblCraBJlJleMblX Ha XX-OH JlpMapKe B r.

faHHoBep B 1966 r. OCHoBHble llaHHbIe 11 MOlllHocrb

,ZJ;aHHblX aBTOMarOB.

528.225:629.19
KABELAC, J.
Bestimmung der Babn eiDes kiinstlicben Erdsatel-
liten aus zwei gleicbzeitigen Beobacbtungen aul
zwei Stationen.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 1,
Seite 3-5, 2 Abb., 7 Lit.

ln der Abhandlung wird die Art der Bestlmmung
der Bahnelemente eines kiinstHchen Erdsatelliten
aus gleichzeitig auf zwei 'Stationen zweimal vorge-
nommenen Aufnahmen seiner Bahn beschrieben.
Bestimmung der Leitstrahlen und der Aquatoreal-
koordinaten des Erdsatelllten. Berechnung der La-
ge der Bahnebe'ne des' Erdsatelllten in Raume.
Berechnung der Lage und Form der Bahn in ihrer
Ebene.

528.541.1:528.541.2
VYSKOCIL,P.
Beitrag zum Vergleicb der Libellen- und Kompen-
sator- Nivemere.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 1,
Seite 6-9, 7. Abb., 18 Lit.

Analyse der Instrumentenfehler der Libellen-und
Kompensator-Nivelllere und ElnfluB dieser Feh-
ler auf die Mefiergebnisse. EinfluB des Fehlers
wegen Unparallelltlit der Zlelllnie und der IJ1ngs-
achse der Nivelllerllbelle (Libelleninstrumente).
Fehler wegen Unident1tlit der Fadenkreuzmitte
und der optischen Achse des Fernrohrsystems ein-
schlleBllch Kompensator (Komp~nsatorinstrumen-



te]. Die Ergebnisse weisen auf de[l Vorzug der
Kompensator-Nivelliere hin.

528.414~063:912.43:347.235.11
KOTAL, M.:
Berechnung der Elemente liir die Darstellung der
Vermllssungspunkte aul Karten der Liegenschal-
ten- EvidenZ.
Geod~tický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 1,
,Seite 10-12, 4' Abb. .

Vorwartseinschneiden aus Winkeln, Berechnung
der Elerrif;nte fiir die Darstellung eines mittels
Liingenbestimmten Punktes. Berechnung eines
eingespannten Polygonzuges mit einem Scheltel.
Berechnung der Elemente fUr die Darstellung des
Punktes bei bekannten Koordinaten in einem an-
deren System als im Abbildungssystem des Karten-
blattes und wenn in jenem System die Koordina-
ten von wenigstens zwei Punkten, die auf dem
Kart,enbiatte dargestellt sind, bekannt siud.

681.14~'523.8
KL1MEŠ, M.
Kleinrechner mit Programmsteuerung.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, Nr. 1,
Seite 13-16, 6 Abb., Tab., 10 Lit.

nbersicht der aus der XX. Messe in Hannover im
Jahr 1966 ausgestellten KleirifeChner mit Pro-
grammsteuerung. Grundangaben und Leistungsml>-
~lichkeiten der ausgestellten Kleinrechner.

528.225:629,19
KABELÁC, J.
Determination 01 satellite orbit ,Irom two simul-
taneous observations on two points.
Geodetický a kartogr\lfický obzor, U, 1967, N. 1,
p. 3-,--5, 2 pict., 7 lit.

The contribution describes a method ofdeter-
mination of orbit elements of a satellite Irom
photographies of Hs orbit made twice simultane-
ously on two stations. Determination of radius
vectors and of equatorial coordinates of the sa-
tellite. Computation of the position of the satel1ite
orbit plane In space. Computation of the satelI1te
orbit positi~n and shape in itsplane.

528.541.1:528.ti'41.2
VYSKOČIL,P.
Contribllti(ln to the comparison 01 leveIliBg instru-
mentswitb telescope leveI' and witb compensator
Geodetický akartografický obzor, U, 1967, N. 1,
p. 6~9,7pict., 18. lit.

An:alysisof instrumental errors of lev'els and tbe
inf1uenCe . of 'these errorson the results of ob-
servatlon. Influence of the error' of dislevelment
a{' trlllmloIl axis [instruments with telescope le-
vels]. The error due to non-identity of the centre
of cross-wire and' of the optical axis of the tele-
scope system including compensator [instruments
with compensator]. The results are in favour of
t,he levels with compensator.

528.414lOQ3:912.43:347.235.11
KOTAL, M.:
Cbmpútatio:n 01 el~ments for tbe representation
01' ,cm1trol.··pohlts on large~scalll maps.
'-Gepdetickýakarh:igral1cký obzor, U, 1967, N. 1,

p. 10-,--12,4pict •. '. . "
lntersection, from angles. Computat1on af elements
~o.r.:~h:er~pr:eseutation,of apoint determined .by
lengtp.s., Computatio!l of an auxiliary traverse wlth

one vertex. Computation of elements .for the re-
presentation of a point if lts coordinates in a
different projection and u: coordinates of at least
2 points in the same projection as the map 'sheet
are known.

681.14-523.8
KLIMEŠ, M.
Desk electronic computers.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, N. 1,
p. 13-16, 6 pict., 1 tab., 10 lit.

A review of desk electronic computers exposed
at the XXth fair in Hannover in 1966. Basic data
and capacities of the exposed instruments.

528.225:629.19
KABELÁC, J.
Détermination de l'orbite ďun satemte li. partier
de deux observations simultanées sur deux points.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967,No. 1,
pages 3-5, ~ mustrations, 7 lit.

La contribution décrlt le mode de détermination
des éléments d'orbite d'un satellite sur des pho-
tographies de son orbite" prises simultanément,
pardeux fois, sur deux stations d'observation.
Détermination du rayon vecteur et des coordon-
nées équatoriales du satellite.Calcul de la posi-
tion du plan .de l'orbite du satellite dans l'espace.
Calcul de la posiHon et forme de l'orbite du sa-
teliite dans son plan.

528.541.1:528.541.2
VYSKOČIL,P.
Contribution a la comparaison des appareils de
nivellement li. nivelle et compensateur.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No. 1,
pages 6-9, 7 mustr., 18 lit.

.Analyse des erreurs d'appareil de nivellement él
nivelle et compensateur et l'influence de ces
erreurs sur les résultats de l'observation. Influen·
ce de l'erreur de dénivellation de la ligne de vi-
sée et de l'axe longitudinal de la nivelle [appa-
reil de nivellement]. L'erreur de la non-identitě
du centre de la croix de visée et de l'axe opti-
que du systeme télescopique, le compensateur in-
dus. Les résultats témoignent en faveur des appa-
reils de nivellement él compensateur.

528.414.063:912.43:347.235.11
KOTAL, M.
Calcul des éléments pour la représentation des
points de controle dans les cartes li. grandes
échelles.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967, No. 1,
pages 13-16, 6 i1lustr.,. 1 tableau, 10 lit.

Intersection des angles. Calcul des éléments pour
la représentation du point déterminé par les lon-
gueurs. Calcul du cheminement polygonal él un
sommet. Calcul des éléments pour la représenta-
tlon du point si ses coordonnées dans un systéme
différent de celui de la carte et les coordonnées
d'au moins deux points représentés dans ce sys-
těme sont connues.

681.14- 523.8
KLIMEŠ, M.
Calculateurs éléctroniques automatiques de table.
Geodetický a kartografický obzor, 13, 1967,No. 1,
page's 13-16, 16mustr., 1 table!au, 10Ht.

Apergu de calculateurs éléctroniques automatiques
de. table exposés a la XXe Foi,re de Hannoveren
1966. Indications essentielles et capacité'$ desap-
pareils exposés.



Geodetický a kartografický oltzor
ročník 13 (55), číslo 1/1967 1

Na prahu roku 1967

Obdobně jako ve všech odvětvích československého
národního hospodářství proběhl uplynulÝ' rok
i v odvětví geod~zie a kartografie ve znamení dal-
šího studia možností aplikace zásad nové soustavy
plánovitého řízení na resort, řízenÝ' Ústřední sprá-
vou geodézie a kartografie. Bylo to jednak pokra-
čování a další rozšíření experimentů na ústavech
geodézie a kartografie pro VÝ'chodočeskÝ' kraj,
Středo český kraj a hlavní město Prahu a v Karto-
grafickém a reprodukčním ústavu v Praze, jednak
rezortní komise pro otázky nového řízení.

Abychom se mohli blíže zabývat důvody, kte-
ré vedou resort ÚSGKke snaze o aplikaci zásad no-
vé soustavy, je třeba se podívat krátce do minulos-
ti. Organizace resortu ÚSGK byla vytvořena v roce
1954, ěímž byly dovršeny dlouhodobé snahy česko-
slovenských geodetů a kartografii po soustředění.
Hlavní myšlenkou pro soustředění byla potřeba
účelně a hospodárně organizovat v našem státě
geodetické a kartografické práce, jejichž význam
především pro národní hospodářství byl stále zřej-
mější. Tato snaha po soustředění byla po dlouhé
období záměrně brzděna především těmi pracovní-
ky jinÝ'ch resortů, kteří v soustředění viděli omeze-
ní svého, v některých případech monopolního po-
stavení v dřívějŠí době. Při této příležitosti je tře-
ba vzpomenout velikého pochopení stranických or-
gánů a jmenovitě soudruha Klementa Gottwalda
pro soustředění československých geodetů a karto-
grafů.

Ústavy resortu ÚSGK vytvořené v roce 1954,
byly rozpočtovými organizacemi, což do značné
míry vyplÝ'valo i z· jejich převážné pracovní náplně
- úkolu evidence půdy pro socialistickou výstavbu
na vesnici a vyhotovení topografické mapy v zá-
kladním měřítku 1:10 000 na území celého státu.
S postupným plněním těchto úkolů se vyvíjela sna-
ha prohloubit činnost ústavfl resortu nejen z hle-
diska technické dokonalosti vykonané práce, ale
stále více přistupovalo i hledisko ekonomické. Tak
byly v roce 1958 převedeny ústavy s vÝ'jimkou
VÚGTKna zvláštní rozpočtové organizace. Toto opa-
tření znamenalo z hlediska ekonomického hodno-

cení práce geodetů a kartografů výrazný krok ku-
předu, znamenalo, že se naši technici začali zabý-
vat kromě otázek svého oboru i otázkami náklado-
vosti prací, vzájemné závislosti růstu produktivity
práce a růstu mezd a dalšími otázkami ekonomie
podniku. Forma řízení zvláštních rozpočtových or-
ganizací zůstala však direktivní, hmotná závislost
pracovníků na plnění ukazatelů hrubé vÝ'roby po-
stupně s sebou přinášela problémy zvláště v kva-
litě prací. K tomu přistoupil i růst požadavků na
geodetické a kartografické práce, kterÝ' tak jako'
v jiných odvětvích národního hospodářství ČSSR
byl i v resortu ÚSGK do značné míry řešen exten-
zívním způsobem, totiž nárůstem pracovníků. Je
potřeba si uvědomit, že počet pracovníků od roku
1954 vzrostl 1,7krát, objem prací se zdvojnásobil.
Nově přijímaní pracovníci neměli ve značné míře
potřebnou kvalifikaci, takže např. v roce 1960 ne-
splňovalo přes 50 % inženýrskotechnických pra-
covníků požadovanou kvalifikaci, což jistě spolu se
značnou fluktuací pracovníků kvalitě prací ne-
prospělo. Na úseku vzdělávání bylo v uplynulém
období dosaženo výrazného úspěchu, takže v sou-
časné době nesplňuje kvalifikační předpoklady
pouze asi 10 % pracovníků. Při hodnocení práce
resortu ÚSGK za uplynulých 13 let můžeme kon-
statovat, že ukládané úkoly byly s úspěchem v po-
žadovaných lhůtách plněny, že se však zvláště
v poslední době i v našem resortu začaly projevo-
vat některé negativní rysy dosavadní soustavy
plánovitého řízení. Byl to především nedostatek
hlu'bDlkýC'hrozborů perspektivních potřeb naší spo-
lečnosti na geodetické práce, nevhodnost zavede-
ného .ekonomického systému na práce středisek
geodézie, strnulé pojetí tvorby cen, direktivní roz-o
pis úkolů státního plánu, hmotná zainteresovanost
na zvyšování objemu prací s malým zřetelem na
náklady a kvalitu a další. Při této příleŽitosti je
třeba při'znat, že Vzájemné vztahy resortu ÚSGK ke
geodetickým složkám ostatních civilních resortů
se podstatně zlepšily, i když zůstala na této cestě
řada možností dosud nevyužita. Zvláště se projevu-
jí někdy obavy geodetických složek o to, aby je-
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jich postavení nebylo ohroženo snahou resortu
ÚSGK o jejich I1kvidaci. My;slfm, že je třeba otevře-
ně říci, že máme svých úkolů i starostí dost a ta-
kovéto tendence jsou nám naprosto cizí. Chceme
v budoucím období věnovat daleko více péče než
dosud vzájemné koordinaci prací, aby tak byla za-
mezena možnost zbytečného vynakládání prostřed-
ků na práce, které byly kýmkoliv již jednou pro-
vedeny. Vzájemné pochopení a snaha o nejlepší
službu národnímu hospodářství bude všem česko-
slovenským geodetům ku prospěchu.

Zhodnocení nedostatků v našem resortu vedlo
i k posuzování charakteru, jakým odvětví geodézie
a kartografie přispívá k uspokojování potřeb so-
cialistické společnosti a k rozdělení geodetických
prací na dvě skupiny. V prvé jsou práce, jejichž
provedení je potřebné z celostátního hlediska.
Tyto práce, jejichž výsledky jsou podkladem k ře-
šení dalších úloh ve výstavbě společnosti, a proto
jsou mnohostranně využívány, musí stát financovat
přímo ze stálého rozpočtu. Jde například o práce
v evidenci nemovitostí, o plnění úkolů vyplývajících
z mezinárodní spolupráce, o vydání kartografic-
kých děl celostátního významu a pod. Do druhé
skupiny pak patří práce, jejichž výsledky slouží
k uspokojování konkrétních požadavků ať již so-
cialistických organizací, nebo jednotlivých osob.
Tyto práce je možno provádět s plným využitím
ekonomických vztahů objednavatele a dodavatele,
přičemž objednavatelem může být i stát. Jde např.
o mapovací práce, geodetické práce pro investiční
výstavbu, speciální práce v inženýrské geodézii,
notářskotechnické práce, vydávání turistických
map, automap, různých přílohových map a pod.
Z toho vyplynulo, že i organizaci výrobní základ-
ny resortu ÚSGK bude třeba těmto závěrům při-
způlsabit vytvořením dvou typů organi~ací.

Při konkrétním zpracování tohoto závěru se však
ukázalo, že pro důkladnou kvantifikaci není při-
způsobeno dosavadní výkaznictví, takže číselné
údaje je třeba velmi pracně vyhledávat. Tím se
práce na nové organizaci začala zpomalovat a uká-
zalo se, že ji nebude možno Qokončit v termínu,
který by umožnil přechod resortu na novou sou-
stavu zdokonaleného plánovitého řízení k 1. 1. 1967.
Bylo proto rozhodnuto, že k tomuto datu budou
všechny ústavy resortu ÚSGK převedeny na nově
vytvářené organizace příspěvkové s výjimkou
VÚGTK,který zůstane organizací rozpočtovou. No-
vě se zřizuje Kartografické nakladatelství v Praze,
s pobočkou v Bratislavě, na něž se převádí z ÚSGK
vydavatelská činnost. Kartografické nakladatelství
bude zajišťovat vydávání map pro hospodářskou
výstavbu, pro školy, veřejnost, pro jiné orgány a
nakladatelsťví a zajišťovat vývoz kartografické
produkce. Partnerem PZOPolytechna pro zajišťování
geodetických prací v zahraničí byl určen Ústav geo-
dézie a kartografie pro Středo český kraj a hlav-

ní město Prahu. V posledním čtvrtletí min. roku
byla uskutečněna i nová organizace ÚSGK s cílem
oprostit pracovníky ÚSGK od všech agend, které
není třeba na centrálním orgánu provádět. To ved-
lo i k tomu, že vytváření technologií bylo převe-
deno do VÚGTK.Naopak byly nově zřízeny odbory
perspektivního plánu, investiční a koordinace prací.

Systém příspěvkových organizací, vytvářený
v našem hospodářství k 1. 1. 1967, je založen na
tom, že ze státního rozpočtu je těm organizacím
poskytován na jejich hospodaření příspěvek, sta-
novený jako rOzdíl mezi plánovanými výnosy a ná-
klady. V případě, že plánované výnosy převyšují
náklady, stanoví se organizaci naopak odvod. Za-
interesovanost na hospodárném čerpání příspěvku
je dána tím, že při lepších výsledcích hospodaření
se výše příspěvku nekrátí a nevyčerpané prostřed-
ky koncem roku nepropadají. Uvolňování příspěv-
ku je vázáno na plnění závazných úkolů, které vy-
plývají z celostátního zájmu. Pro rok 1967 se pří-
spěvek stanoví zkušebně, pro další období se před-
pOkládá, že bude určen dlouhodobě na několikale-
té období. Pro hmotnou zainteresovanost je důle-
žité, že nevyčerpané prostředky z příspěvku na
provoz se převádějí určeným procentem do pobíd-
kového fondu, z něhož bude možno věnovat určité
částky i na peněžní odměny kolektivům a jednot-
livcům s největšími zásluhami na lepším hospoda-
ření. Další část příspěvku se převádí do fondu re-
zervního.

Vzhledem k předpokládanému dalšímu vývoji
hospodaření ústavů ÚSGK bude počínaje 1. led-
nem 1967 prováděno financování oběžných pro-
středků ústavů prostřednictvím poboček Českoslo-
venské státní banky, obdobně jako u hospodář-
ských organizací. Přechod na hospodářský režim
příspěvkových organizací má dále umožnit prak-
tické ověření závěrů aplikace zásad zdokonalené
soustavy plánovitého řízení v resortu ÚSGK, s cí-
lem vytvořit počínaje rokem 1968 dvě sféry orga-'
nizací výrobní základny - sféru výrobních podni-
ků a kartografického nakladatelství, hospodařících
na chozrasčotních principech, - a sféru organiza-
cí příspěvkových.

Seznámení většiny pracovníků našich ústavů
s těmito závěry bylo provedeno v prosinci 1966 na
aktivech a konferencích a setkalo se s velkým zá-
jmem. Jakým způsobem však budou tyto zásady
uvedeny v život, záleží nyní na nás všech. Čeká
nás mnoho úsilovné práce na cestě málo prošla-
pané, na cestě s neznámými překážkami. Ale začne-
me-li každý s hodnocením dosavadní práce nej-
dříve u sebe, jistě se nám naše společné úsilí o do-
sažení dalšího pokroku při plnění náročných úkolů
socialistické výstavby podaří.
Na cestu do roku 1967 přejeme proto všem čes-

koslovenským geodetům a kartografům pevné
zdraví, radost z práce a mnoho úspěchů.
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Určení dráhy družice
ze dvou současných pozorování
na dvou bodech

Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
katedra vyšší geodéžie ČVUT, Praha

V tomto příspěvku je popsán způsob určení drahových
elementů družice ze snímků její dráhy, pořízených
současně se dvou stanic, a to dvakrát, tj. v čase SOl a
SČ2, kde SČ značí světový čas. Úkol je možno převést
na úlohu určení polohy a tvaru elipsy v prostoru, jsou-
li dány dva průvodiče rj, úhel mezi nimi v2 - VI (rozdíl
pravých anomalií), jim odpovídající časy SČ1 pro
i = 1 a 2 a podmínka, že pohyb družice musí vyhovo-
vat Keplerovým zákonům. Možnost existence a řešení
této úlohy je naznačena v [1].

Poznamenejme, že výsledné hodnoty drahových
elementů nebudou vztaženy k těžišti Země, tedy ne-
budou geocentrické, neboť se referenční' elipsoid .bude
obecně lišit od -obecného (absolutního) elipsoidu.
Výsledné drahové elementy nebudou rovněž náležet
rovině, která by byla oskulační v čase SČ1 nebo SČ2 ke
dráze skutečné' (ovlivněné anomáliemi tíhového pole
Země), nýbrž rovině, která skutečnou dráhu v těchto
bodech jen do jisté míry nahrazuje.

kde Ni = a(l- e2sin2 Bi)-1/2 je příčný poloměr kři-
vosti, ~i výška quasigeoidu nad elipsoidem a a, e délka
hlavní poloosy a numerická výstřednost referenčního
(rotačního) elipsoidu*). Abychom zjistili pravoúhlé sou-
r'adnice polohy družice Sp (obr. 1) v čase SČ (indexy
i = 1a 2, představující dvě různá měření, jsou nadále

*) Je zřejmé, že souřadnice Xj, Yi, a Zi v rov. (1) nejsou
geocentrické, neboť těžiště Země a střed referenčního
elipsoidu nejsou totožny.Též byla zanedbána nerovno-
běžnost základních rovin geodetických (referenčních) a
astronomických [3].

vynechány) v soui'adném systému dříve popsaném.
určíme nejprve vzdálenost f!i družice od stanic ; = A
a B. Z podmínky konplanárnosti můžeme podle obr. 1

I ' I..' ..' ..
~'~,'k
JI ,

" I

napsat e:- ~ = AR a po rozepsání do souřadných
složek dostaneme

kde výrazy Ai. f'ia '/Ii jsou směrové kosiny směrů se
stanic i = A aB na družici. Jsou dány výrazy (obr. 1)

Ai = cos (ji cos (Ilj - S)

Pi = cos (jí sin (<xj- S)'

'Vi = sin bi,
kde <xi a bi jsou topocentrické rovníkové souřadnice
družice Sp získané se snímků na stal}icích i = A a B
a S je greenwichský hvězdný čas. Určíme jej ze vztahu
S = SČ (1+ ft) + So, kde Soje greenwichský hvězdný
čas pro světovou půlnoc,příslušného data. Hodnota S
je přirozeně stejná pro obě stanice. Výraz (1+p) je
převodný koeficient.
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Po zavedení rov. (3) do rov. (2) skýtají nám tyto
tři podmínky pro určení dvou neznámých (li.Můžeme je
získat vyrovnáním nebo řešením kombinací dvojic
rovnic ze systému rov. (2). Referenční (geodetické)
pravoúhlé souřadnice družice X, Y a Z jsou (obr. 1)m~UD h(~).
Souřadnice X;, Y; a Z; byly určeny z rov. (1), vzdále-
nosti (1; z rov. (2) a směrové kosíny A;, #; a v; z rov. (3).
Souřadnice X, Y a Z lze určit dvakrát, a to pomocí
stanice A a B. Sníží se tím i nepřesnost v určení (l;,jsou-
li získány jen z dvou rovnic systému rov. (2). Ze sou-
řadnic získaných z rov. (4) určíme délku průvodiče r
z výrazu

a konečně rovníkové souřadnice lX a <5ze vztahů
(obr. 1) x

IX= S + arctg Y/X a <5= arcsin Z/r. (6)

Je zřejmé, že souřadnice získané z rov. (5) a (6) jsou za-
tíženy stejnými vlivy jako souřadnice stanovisek X;,
Y; a Z; získané z rov. (1) a že tedy i pro tyto platí plně
poznámka uvedená na str. 3. pod čarou.

V tomto odstavci nebyly doposud zaváděny inde-
xy i = 1 a 2 odpovídající naměřeným hodnotám v čase
sel a S02' Je však jisté, že výpočetní postup je pro
i = 1 a pro i = 2 stejný. Snahou je, aby v konkrétně
řešeném případě byly zvoleny dva snímky. časově co
nejvíce od sebe vzdálené (úhel V2-V1 co největší), ale
získané během jednoho přeletu družice.

Ze sférických trojúhelníků v obr. 2 vyplývají vztahy
(křivka tf, je průmětem dráhy družice na jednotkovou
kouli)

sin u. sin i = sin bi

sin u. cos i = cos <5i sin(IXi-Q),

kde u.,i a Q jsou argument deklinace (index i = 1 a 2),
sklon dráhy a rektascense výstupního uzlu dráhy dru-
žice. Řešením rov. (7) získáme vztahy pro dvojí vý-
počet sklonu i

a úpravou rov. (8) vztah pro výpočet rektascense
výstupm'ho uzlu . .

n tg <51sin ~ - tg <52sin IX1tg ~~= ----------
tg <51cos IX2- tg <52cos IXl

Argumenty deklinace Ui určíme z první rovnice
(7). Výpočet Q, i a Ui je možno provést také přímo
z pravoúhlých referenčních (geodetických) souřadnic
družice Xi, Yi a Zi, které jsou v rov. (4) bez indexů.
Uveďme jen výsledky tg Q = (ZlA2 - Z2Al) (ZlB2-

-Z~l)-l, tg i = Zi (Ai cosQ - Bi sin Q)-l a sin Ui =
= (Zi/ri) cosec i, kde Ai = Yi cos Si + Xi sin Si a
Bi = Xi cos Si - Yi sin Si' Výpočet podle těchto
vzorců je poněkud kratší. Jejich hlavní smysl je kon-
trolní.

Přesnost výsledných hodnot Q, i a Ui je dána přes-
ností měřených veličin, tj. přesností registrovaného
času, topocentrických rovníkových souřadnic družice
a dokonalostí jejich vzájemné přiřazenosti.

V této části jde o výpočet elementů w, a, e a SOo, tj.
argumentu perigea, hlavní poloosy, numerické vý-
střednosti (nezaměňovat se stejným symbolem v rov.
(1), kde značí numerickou výstřednost zemského ro-
tačního elipsoidu) a času průchodu perigeem, vyjádře-
ným na př. v čase světovém. Jde tedy již jen o problém
rovinný, totiž o najití eliptické dráhy, jsou-li dány dva
průvodiče ri určené rov. (5) (indexy i jsou v rov. (5)
vynechány), jimi sevřený úhel u2 - Ul = v2 - VI

(obr. 2), kde u. jsou dány první rovnicí systému rov.
(7), odpovídající časy SČi pro i = 1 a 2 a podmínka, že
pohyb musí vyhovovat Keplerovým zákonům. Úloha
je vlastně v literatuře [4 a 5] řešena, a to jako součást
základních úloh určování drah nebeských těles. Slouží
tomu Gaussem odvozený poměr mezi plochou eliptické
výseče (ohraničené ohniskem, 2 body a obloukem elipsy
mezi nimi) a plochou trojúhelníka (ohraničené ohnis-
kem a týmiž 2 body). Poměr je fUIíkčně značně složitý
a bez použití speciálních tabulek těžko řešitelný. Rov-
něž i naprográmování pro samočinný počítač je přinej-
menším zdlouhavé. V následujícím je proto podán nový
způsob řešení této úlohy jednodušším, rychle konver-
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gujícím způsobem postupného přibližování. Je vhodné
pro obvyklý výpočet, pro programování na samočin-
ném počítači a nevyžaduje žádných pomocných tabu-
lek. Navíc je početní přesnost libovolná. Postup spo-
čívá v tom, že vyjádříme hlavní poloosu eliptické dráhy
družice pomocí rovnice elipsy ae = r, (I + e cos Vi)
(1- ell)-l a pomocí středního denního pohybu n, tj.
pomocí 3. Keplerova zákona ak = [(k/n)ll (m + m821)]1/3,
kde v,= Ui - w (obr. 2), m, m8p a kll značí pravou
anomálii v čase SOi, hmotu Země, hmotu družice a
gravitační konsta~tu. Základní podmínka je

Snahou je vyjádřit levou stranu jako funkci pouze w,
a toto w z podmínky (9) vyřešit. Ze známého w je mož-
no pak zjistit zbývající elementy. Dosadíme proto do
(9) dříve uvedené výrazy, v kterých položíme m = I,
mIS' = O a n vyjádříme pomocí středních anomálií Mi
a zadaných hodnot časů SOi.Dostaneme

ri(1 + e cos Vi) (I - ell)-l =
= [k(SOIl - SOl)/(MIl - M1)]1l/8 . (10)

Dále podle [6] do rov. (10) zavedeme

".
M2 - Ml = (I - ell)812. f (I + e cos V)-ll dv

".
".

k(S02-S01) "18/2= (I + e cos V,)8/2f (1+ ecosv)-lldv,
".

kde numerická výstřednost e je vázána s argumentem
perigea w vztahem získaným z polární rovnice elipsy

kde v,= u,- w. Zdá se, že exaktní výpočet w z rov.
(II) není možný. Zvolme způsob postupného přibližo-
vání. Označme proto levou stranu výrazem Bi(w),
výraz na pravé straně rozveďme v Taylorovu řadu a
ponechme jen členy

Pro formální zjednodušení výrazů na pravé straně
rov. (II) zavedeme pomocné symboly F,= I + e cos Vi

".
a I = f (I + e cos v)-lldv = (1- e8)-1 [2(1 - e8)-1/2

".
arctg [(1- e) (1_.e1l)-1I11 tg(Vi/2)] - eF(l sin v,]::~.
Výrazy vystupující v rov. (II) nabývají pak tvar

Bi(w) = k(SOIl - S(1) riS/2 (13)

Bi(wO) = Ff/21 (14)

dBi(w) F;-1/2 = ~e I sin V· - F. [F-2]~=2+dw' 2 .., 0=1

+ {: I cos Vi + Fi (I - e2)-1 . (3 eI -

- [(I + F,) F;;2 sin Vi]~:~)} de/dw, (15)

kde numerickou výstřednost e vyčíslíme z rov. (12).
Její derivace podle w je

:: = e2(rll-r1)-1 (rll sin VII- r~sin V1), (16)

kde Vi = Ui - w. Výraz (13) je známá hodnota závislá
pouze na hodnotách daných, a tedy nezávislá na argu-
mentu perigea. Ve výrazu (14) již vystupuje její při-
bližná hodnota wO' Podobně v (15 a 16) je nutno správ-
nou hodnotu w nahradit přibližně známou hodnotou
WO' Po získání Ltw z výrazu

Ltw = Bi(w) - Bi(wo)
[dBi (w)/dw]wo '

je možno tuto rovnici řešit znova s novou hodnotou
Wo + Ltw, a to pro indexy i = I a 2 zvlášť. Konvergen-
ce postupně získávaných Ltw k nule je velmi rychlá.·)

Zbývá ještě určit ostatní elementy určující dráhu
družice. Numerickou výstřednost e určíme z rov. (12),
když pravé anomálie zjistíme ze vztahu Vi = u,-w.
Dále pomocí rovnice tg (Ei/2) = (I - e)1/2(1+ e)-lI11
tg (Vi/2) určíme excentrické anomálie Ei, z rovnice
Keplerovy Mi = Ei - e sin Ei středni anomálie M"
a tím i střední denní pohyb n = (Mli- Ml) . (SOli -
- SOl)-l. Hlavní poloosu a zjistíme jak z rovnice eli-
psy a = r,(1 rt- e cos Vi) (I - ell)-l, tak z 3. Keplerova
zákona a = (k/n)2/S. Čas průchodu perigeem SOo je
určen výrazem SČo = SOi - Mi/n pro i = 1 a 2,
čímž je úloha vyřešena.

Studentům Stavební fakulty ČVUT v Praze Fr.
Benešovi a A. Zemanovi děkuji za obětavou pomoc.

Lektoroval: prof. dr. Emil Buchar, Dr. Se., ělen korespon-
dent ČSAV ,
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3eMJlH. Studia geophysica et geodaetica 6 (1962),
čís. 3.

[4] ,JJ;yoflro, A. ,JJ;.: Onpe]l:eJleHHe OpOHT. MocHBa
1949.

[5] Stracke, G.: Bahnbestimmung der Planeten und
Kometen. Berlín 1929.

[6] Buchar, E.: Geodetická astronomie I. Praha 1963.
[7] IR OHo o JI o BHQ, H. ,JJ;., AMeJlHH B. M.: COOpHHH

TaOJlHQ H HOMMorpaMM ]l:JUl oopaooTHH HaOJlIO]l:e-
HHŘ HCHyccTBeHHblx cnYTHHHoB 3eM.,}H. MocHBa-
JIeHHHrpa]l: 1960.

. *) Prakticky může být přibližné Wo vzdáleno i několik de-
sítek stupňu od hodnoty správné. Nejvhodnější je pře-
vzít Wo z dřívějších měření nebo výpočtu s ohledem na
časovou změnu. Není-li takovýchto hodnot k dosaženi,
nebo jsou-li časově příliš vzdáleny, tJ, tedy nespolehlivé,
je nutno přistoupit k jejich přibližnému zjištěni. Zpuso-
bu je více. Např. početně-grafický s užitím tabulek [7],
nebo početní s použitím pruměrné postupné rychlosti, či
podle speciálních tabulek Gaussových [4 a 5].
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Příspěvek ke srovnání nivelačních
přístrojů s libelou a kompensátorem

Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
Vtzkumnt ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

V současné době jsou u nás zkoušeny různé typy nive-
lačních přístrojů s kompensátorem, zejména MOM-
Budapest a Zeiss - Jena. O jejich nasazení pro velmi
přesné nivelace jsou však dosud vedeny spory, l).eboť
v některých případech se výsledky jimi získané líší od
výsledků současného měření s přístrojem libelovým.
Úkolem tohoto článku bude podrobnější analýza dvou
přístrojových chyb a jejich vlivu na výsledky měření.
Rozbor vlivu .těchto chyb je pro srovnání obou základ-
ních typů přístrojů podstatný, neboť ostatní podmínky
jsou při měření na pHstrojích nezávislé (postavení a
stav latí, mikroklima apod.). Jedná se v prvé 'řadě
o chybu z nerovnoběžnosti záměrné přímky a podélné
osy nivelační libely, které u přístrojů s kompensátorem
co do charakteru odpovídá chyba z netotožnosti středu
záměrného kříže a optické osy soustavy dalekohledu
včetně kompensátoru. Pro stručnost budeme obě tyto
chyby nazývat souhrnně chybou ze zlomu hori-
zontu. Termínově analogická je typická chyba pří-
strojů s kompensátorem - chyba z náklonu hori-
zontu.

Z literatury je známo, že libelové nivelační přístroje
jsou citlivé na teplotu, která zejména ovlivňuje čin-
nost nivelační libely. Entin [4] určil experimentálně
hodnotu nerovnoběžnosti záměrné přímky a podélné
osy nivelační libely Lli= -O,48'PC pro přístroj
Zeiss A. Strusiňski [14] dospěl k hodnotě opačného
znaménka Lli = +0,52";00 pro přístroj Wild N III.
Je zřejmé, že rozdilnost hodnot Lli je způsobena s nej-
větší pravděpodobností rozdilností obou zkoumaných
přístrojů. Hlubší analýza příčin citlivosti tohoto typu
přístrojů na teplotu byla provedena v [17],v níž byla
podrobena zkoumání nejprve sama libela a vliv změny
teploty na změnu polohy její podélné osy. Výsledkem
teorl3tických rozborů a praktických zkoušek byl závěr,
že teplotou je převážně ovlivňována kapalina libely
(její fyzikální kvalita, a to zejména koeficient vnitřního
ti'ení 1]) a zanedbatelně její skleněný plášť. Tato citli-
vost se nepříznivě projevuje zejména při jednostran-
ném oteplení libely. Poznatku by bylo možno využít
při výrobě libely, avšak z hlediska měřiče jej nelze
prakticky ovládnout. V každém případě svědčí tato
skutečnost v neprospěch libelových přístrojů, a to tím.
více, čím je větší poloměr výbrusu libely. Ve větší míře
je regulovatelný vliv teploty na rektifikační zařízení
libely.

Zde se předpokládá vliv teploty Diarektifikační
šrouby. Vliv teploty na šroub bude při tom jiný
v místech, kde je zapuštěn do tělesa přístroje (vznik

napětí v závitech), jiný v místech kde šroub volně
vyčnívá (volné prodlužování nebo smršťování). Druhý
případ má vliv podstatně vyšší a lze jej vyjádřit rovnicí

z níž je patrný význam délky původně vyčnívající
části šroubu dSI (při teplotě TI a koeficientu roztažnosti
šroubu CXK)'

Při zkušebním měření, kdy byla podrobena sa-
motná libela s rektifikačnímzařízením (sázecí libela pro
Zeiss Theo 010) stejnoměrnému oteplování, ukázal se
rozdil mezi změnou v poloze podélné osy libely při pů-
vodně utažených šroubech (1, 2 - obr. 1.), při povole-
ném horním rektifikačním šroubu (3, 4 - obr. 1.) a při
utaženém horním šroubu za maximální teploty při
zkoušce (5 - obr. 1.). Z obr. LIze vyvodit podstatný
závěr, že je vhodnější provádět rektifikaci libely při
teplotách nižších, než při jakých probíhá vlastní měře-
ní. V opačném případě jazýček, zasahující mezi l'ekti-
fikační šrouby spočívá volně na spodním rektifikačním
šroubu a s jeho roztahováním nebo smršťováním se
mění i poloha podélné osy libely. Výchylka při tom
závisí na délce libely a přes rovnici (1) na délce vyční-
vající části rektifikačního šroubu.

Zajímavý je rovněž výsledek celkového oteplování
nivelačního přístroje Zeiss Ni 004. Protože je koinci-
denční libela tohoto přístroje vybavena v zorném poli
dalekohledu stupnicí ke stanovení výběhu bubliny, lze
oddělit vliv teploty na libelu (L) od vlivu teploty na
ostatní části přístroje, který se projeví odchylkou zá-
měrné přímky (Z) (obr. 2). Graf}; ukazuje výslednou
žměn'u laťového•.čtení. Závislost nerovnoběžnosti zá-
měrné přímky a podélné osy libely na teplotě lze pro
zkoumaný přístroj vyjádřit prllměrnou hodnotou
Ji = +0,16";00.
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Obecně je tedy nutno počítat u libelových nive-
lačních přístrojů s malou nerovnoběžností Lli. Pokud
by byla její hodnota stálá, lze jí jak známo čelit pečli.
vým dodržováním stejných délek záměr vpřed a vzad
téže sestavy. Při nahodile různé excentricitě přístroje
má součet chyb tohoto původu v oddíle nahodilé zna-
ménko. Jinak je tomu při změně hodnoty Lli během
měření. V tomto případě nabývá nahodilá chyba ze
zlomu horizontu charakteru systematické chyby
z náklonuhorizontu. Podle obr. 3 je

LIlI = S . tg Yl; Lll2 = S . tg Y2'

Pro rozdíl potom bude

LIlI - Lll2 = S . (tg Yl - tg Y2)' (2)

tg Yl - tg Y2 = g(Tl - T2),

LIlI -Lll2
tge = 2S.

Chyba z náklonu horizontu e vzrůstá se vzrůstající
délkou záměry a teplotním rozdílem. Teplotní rozdíl
(TI - T2) je při tom prvotní příčinou. Této chybě
čelíme dosažením opačného znaménka chyby e takto:

a) opakovaným ~měřením téže sestavy s po-
čátkem čtení.na opačné lati, než při měření prvním [16]
(z, p, p, z -p, z,~, p);

b) střídáním směru počátečních čtení ve dvoji-
cích sestav [2] (např. lichá sestava z, p, p, z; sudá
sestava p, z, z, p).

Opomíjeným, ale nutným požadavkem pro úplné
vyloučení této systematické chyby postupem adb) je
stejná délka odpovídajících si dvojic sestav. Postup
ad a) je vhodný pro výzkumná měření, postup ad b) je
používán při velmi přesných nivelacích. Vzájemná
vazba chyby ze zlomu a z náklonu horizontu u tohoto
typu přístrojů a postižitelnost druhé chyby měřickým
postupem ad a) umožňuje sledování vlivu teploty na
libelový nivelační přístroj při polním měření.

n; n;
<1-

LI
h, hl
<1 <1

h; h"
2

h~- h; = hl - h2 - 2L1 ,

při náklonu opačného znaménka

h~'- h~' = ~ - h2 + 2L1

a rozdíl obou převýšení

Aritmetický průměr obou převýšení je této chyby
zbaven. Z rovnice (4) vyplývá

d d LI
LI = "4nebo tg e = 4.8 = S' (5)

Praktickým příkladem korelace chyby e a teplot-
ního rozdílu lze vyvodit z měření, vykonaného pro
práci [16] na zkušebním bodovém poli geodetické ob-
servatoře Pecný v r. 1962. Za teplotní rozdíl je přitom
vždy vzata hodnota rozdílu teplot mezi začátkem a
koncem měření a jí odpovídající hodnota e je vypočítá-
na z rovnice (5) pro průměrné d v oddíle. Závislost je
dána koeficientem korelace r = 0,81 ± 0,11, hodnota
náklonu horizontu činí pro daný přístroj (Zeiss Ni 004)
e = +0,03"/+1 °C (obr. 5). Na základě předchozích
poznatků lze říci, že tato hodnota se bude měnit nejen
přístroj od přístroje, ale i u téhož přístroje po opakova-
né rektifikaci nivelační libely.

Závislost chybye na délce záměry podle rovnice
(2) je zřejmá z rozboru opakovaného zaměření nivelač-
ního okruhu ve Slivenci v r. 1964, kdy za účelem
výzkumu refrakčníeh vlivů bylo měřeno jednak po
záměrách normální délky (dané Instrukcí a povahou
terénu) jednak po záměrách polovičních. Rozbor měře·
ní po normálních záměrách (SPl1ÍJll. = 25 m) vede
k průměrné hodnotě odvozené z rovnice (5) e =
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= +0,02" ± 0,004" a po záměrách polovičních
(Sprdm. = 12,5 m) e = +0,01" ± 0,004". Existence
hodnoty e je podmíněna existencí teplotního rozdílu
(TI - T2) mezi začátkem a koncem měření oddílu.
V daném případě však tuto korelaci nelze sledovat pro
nedostatečný počet teplotních údajů.

Z nalezených hodnot je zřejmé, že při nedodržová-
ní technologického postupu ad a) nebo b) bude měření
oddílu vykonané libelovým nivelačním přístrojem
v období značného vzrůstu nebo poklesu teplot (zvláště
ráno a večer) zatíženo systematickým vlivem chyby
z náklonu horizontu, pojatým jako systematický zby-
tek chyby ze zlomu horizontu. Zbytkovou systematic-
kou chybou z náklonu horizontu budou zatížena měře-
ní vykonaná postupem ad b), při nedodržení stejné
délky symetrických dvojic sestav.

U tohoto typu přístrojů se obě sledované chyby mohou
vyskytnout zcela nezávisle. Mimoto není vyloučen ani
vznik chyby z náklonu horizontu přechodem z chyby
ze zlomu horizontu systematickým působením teploty.
Laboratorní zkoumání vlivu teploty na tento druh
přístrojů je znesnadněno růzností konstrukce kompen-
sátorů a neobejde se bez podstatnějšího mechanického
zásahu do přístroje. Z těchto důvodů se omezíme pouze
na rozbory výsledků pořadových měření. 1ft ~;.~". M

Chyba ze zlomu horizontu u těchto typů přístrojů
je způsobena netotožností záměrné přímky a optické
osy kompensátoru. Lze ji odstranit rektifikací provede-
nou stejným postupem jako u přístrojů libelových.
V tomto případě je však správné čtení nastaveno po-
sunem planparalelní destičky záměrného kfíže. Teore-
ticky nelze vyloučit změnu této chyby při působení
teplotního rozdílu. Z praktického měření nelze však
s dostatečnou jistotou odloučit tuto složku chyby
z náklonu horizontu od její druhé složky, vlastní pouze
přístrojům s kompensátorem a· způsobené chybnou
funkcíkompensátoru.

Elementární rovnice kompensátoru vyplývá
z obr. 5:

f . sin IX = 8 • sin {3
f·IX=8.{3

f{3 =-.IX.
8

Poměr t : 8 je koeficient kompensace, označovaný q
[15], závislý na ohniskové vzdálenosti objektivu (ob-
jektiv a zaostřovací čočka), která se při přeostřování
mění. Kompensátor bývá propočítán tak, že rovnice (6)
je splněna pro zaostření na nekonečno. Při zaostřování
na kratší vzdálenosti vzniká chyba dq. Druhou příčinou

vzniku této chyby je konečná přesnost justáže kompen-
sátoru. V urovnání záměrné přímky vzniká pak chyba

Z rovnice (7) je zřejmé, že výsledná chyba d{3závisí na
hodnotě dq, která se bude měnit s délkou záměry a na
nepřesnosti v urovnání krabicové libely přístroje IX.

V ideálním případě, kdy IX = O,je i d{3= O.S ohledem
na konečnou přesnost rektifikace krabicové libely nelze
očekávat, že by poslední rovnice byla splněna. Lze
proto také napsat

d{3= dq . (IXI + 1X2)

kde (Xl - je nahodilá chyba v urovnání krabicové
libely,

1X2 - je zbytková chyba způsobená nepřesností
v rektifikaci libely.

c"

Q25

••
0.125 ••

•

,u 'e

•
-0.125

Je-li IXI < 1X2 v několika sestavách za sebou, resp.
v celém oddílu, má chyba dB systematický charakter a
její smysl závisí na smyslu hodnoty 1X2 a na směru,
v němž byl zacílen dalekohled při urovnávání krabico-
vé libely. Chybu lze vyloučit opět postupem ad a) nebo
b) (při urovnávání krabicové libely ve směru prvního
čtení a za předpokladu stejné délky symetrických
dvojic sestav při postupu ad b», nebo zjednodušenou
obměnou postupu ad a) (z, p, p, z, kde podtržené sym-
boly představují směr dalekohledu při urovnání kra-
bicové libely).

Chyba z náklonu horizontu, způsobená poruchou
ve funkci kompensátoru dq, závisí na přesnosti urovná-
ní, rektifikaci krabicové libely a na délce záměry. Ne-
příznivému vlivu změny ohniskové vzdálenosti f na
změnu q čelí konstruktéři předsádkovými čočkami pro
kratší vzdálenosti, nebo složitějšími konstrukcemi
kompensátorů. Jednoduché řešení této úlohy je před-
mětem čs. patentu [18]. Z hlediska chyby z náklonu
horizontu tohoto původu je nutné prová,.dět přesnější
rozměření obou záměr, než u přístrojů libelových.
Pokud je d{3stálé na jedné sestavě, nevztahuje se toto
opatření na postup ad a) nebo jeho jednodušší obměnu.
V tomto případě jsme omezeni pouze s ohledem na roz-
díl chyb ze zakfivení Země [2]. U postupu ad b)ie
nutné jak dodržení stejných délek záměr, tak istejných
délek odpovídajících si dvojic sestav.

1967/8



Vltslwčil, P.: PřtspělJek ke srounání niVelačních přístrojů
s ltbelou a kompenzátorem

Geodetieký a kartografillkt 01lBol
roěBÍk 13 (55), čislo 1/1967 9

Ohybu z náklonu horizontu, smíšenou pravděpo-
dobně i se systematickým zbytkem chyby ze zlomu
horil\Ontu (pod vlivem teplotního rozdílu), lze opět
sledovat měřickým postupem ad a), výpočtem chyby
e r;rovnice (5). Při tom je možno hledat korelaci mezi e
a ab60lutní hodnotou teploty t oe, nebo délkou záměry
S. Pro první případ je použito měření z geodetické ob-
servatoře Pecný z r. 1962, pořízeného s nivelačním
přístrojem Opton Ni 2, u něhož se projevov.ala poměrně
velká chyba z náklonu horizontu [16]. Z obr. 7 je
zřejmá korelace mezi průměrnou teplotou při měření
oddílu a chybou e. Závislost je dána koeficientem ko-
relace r = 0,73 ±0,13 a změna náklonu horizontu
činí --(),03" +1 oe. Nižší hodnota r ve srovnání s pří-
strojem libelovým je při tom pravděpodobně způsobe-
na značnějším rozptylem skutečných teplot~až ± 2 °0)
vzhledem k průměrné hodnotě, pro níž je korelace hle-
dána.. Není při tom vyloučena ani možnost rušivého
vlivu systematického zbytku chyby ze zlomu horizon-
tu. který závisí na teplotním rozdílu.

;...- It

30

Pro měření na nivelačním okruhu ve Slivenci
"Z r. 1964 bylo použito přístroje Zeiss Koni 007, u n~hož
korelace mezi velikostí chybye a teplotou nebyla na-
ler;ena. Velmi citelný je však vliv zkrácení délek záměr
na polovinu jejich původní hodnoty. Pro normální
délky záměr činila chyba z náklonu horizontu e =
= +0,006" ± 0,003" a pro záměry poloviční e =
= +0,06" ± 0,004". Je zřejmé, že vzrůst chyby
z náklonu horizontu u kratších záměr je podstatný.
K tomu je třeba podotknout, že při daném měření bylo
použito přístroje zcela nového. Nelze vyloučit, že
častějším užíváním a stárnutím mechanismu kompen-
sátoru může dojít i ke zhoršování dnes uvedených
výsledků. Kvalitu přístroje je proto třeba periodicky
ověřovat sledováním změn chyby e.

Z uvedených výsledků je zřejmá citlivost libelových
nivelačních přístrojů na teplotu. Působením pravidelné
změny teploty během měření mění se velikost chyby
ze zlomu horizontu a vzniká chyba z náklonu horizon-
tu. Výsledky se při tom zhoršují se vzrůstajícím teplot-
ním rozdílem, který je prvotní příčinou a se vzrůstající
délkou záměry. U přístrojů s kompensátorem, mimo
chyby podobného původu se setkáváme ještě s vlastní
chybou z náklonu horizontu, jejíž vliv je 'zpravidla
převládající. Tato chyba se může měnit s teplotou a
zvětšuje se se zkracováním délky záměry. Systema-
tické chybě z náklonu horizontu u obou typů přístrojů

čelíme nejlépe postupem ad a) (jeho zjednodušenou
obměnou) nebo ad b). Oba postupy mají tu výhodu, že
systematickou chybou z náklonu horizontu není ovliv-
něno určování přesnosti nivelace podle obvyklých
rovnic. Při postupu ad b) s přístrojem s kompensátorem
je nutno pečlivěji dodržovat stejnou délku obou záměr.
Vzhledem k tomu, že se při velmi přesných nivelacích
s libelovými přístroji používá postupu ad b) bez do-
držení stejné délky symetrických dvojic sestav, jsou
výsledky zatíženy zbytky systematické chyby z ná-
klonu horizontu. Srovnávání rozdílů souběžné nivelace
s přístrojem libelovým a s kompensátorem nemusí pro-
to vždy vést k věrohodným výsledkům. Jiné postupy
měření pro velmi přesné nivelace nebo zkušební měření
nelze považovat za vhodné s ohledem na možný vliv
teploty na oba typy přístrojů.

Výsledky tohoto výzkumu svědčí celkově ve
prospěch nivelačních přístrojů s kompensátorem, jme-
novitě Zeiss·Koni 007. Výsledky zkoušek a rozborů
práce tohoto přístroje na bohatším měřickém mate-
riálu [8], [10], [13] svědčí o celkově vyhovující přes-
nosti ~ohoto přístroje i pro velmi přesné nivelace. Je
zřejmé, že tento typ přístroje by vyhovoval i pro opa-
kované nivelace, kde zvýšení rychlosti měření může
podstatně zkrátit dobu potřebnou k zaměření celé sítě.
Minimální doba zaměření sítě opakovaných nivelací je
při tom (mimo přesnost) jedním ze základních poža-
davků využitelnosti výsledků k další interpretaci.
Můžeme se proto plně ztotožnit se závěrem článku [9],
v němž je doporučeno použití nivelačních přístrojů
s kompensátorem pro všechny nivelační práce.

Lektoroval: doc. Ing. dr. Miroslav Hauf, CSc., FS ČVUT,
Praha
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Výpočet prvků pro zobrazováni
měřických bodů v mapách evidence
nemovitosti

In&_ Milouš Kotal.
Stl'edlsko geodéz:le Růovnik

Řádné využití pracovní doby není jen otázkou omezení
neproduktivních ztrátových časů, ale přímo souvisí
i s volbou takových pracovních metod, které dávají
požadované výsledky na podkladě jednoduchých, časo-
vě nenáročných pracovních postupů. Tento obecný
závěr platí plně na všech úsecích zeměměřické služby.
Svůj podstatný podil v cyklu prací tu mají i výpočetní
práce, jejichž výsledkem jsou prvky potřebné pro
zobrazení jednotlivých bodů do mapového díla. Pro
výpočty v souřadnicovém systému je zpracována řada
formulářů, které usnadňují výpočetní postup při řešení
jednotlivých úloh a přispívají tak k zhospodárnění
prací, případně při měřeních velkého rozsahu jsou
výpočty prováděny samočinnými počítači.

Zcela jiná je však situace na úseku evidence nemo-
vitostí, kde pro nedostatek pevných bodů je nutno
velmi často určovat body nové nebo využívat body
určené v souřadnicovém systému, 'které však nejsou
vždy v mapě zobrazeny. K výpočtu prvků pro zobra-
zení všech těchto bodů se tu stále, více méně ze setrvač-
nosti, používají tiskopisy vhodné pro souřadnicové
výpočty; pro řešení jednotlivých úloh se pak nutně volí
vlastní souřadnicové systémy, případně se pracuje se
souřadnicemi odměřenými od rámu mapového listu.

,
V řadě případů je však možno použít jednodušších

výpočetních postupů, které mohou přispět jednak
k lepšímu využití pracovní doby v kanceláři a dále
mohou ovlivnit i volbu měřické metody v poli. Zde
totiž často ustupuje účelnější měřická metoda způsobu
zaměření, který je použit, jen proto, že jeho kancelářské
vyhodnocení se ve svědomí pracovníků častým použí-
váním zakotvilo jako nejsnadnější. Zásadně je nutno si
uvědomit, že v mapách evidence nemovitostí, které
byly valnou většinou vyhotoveny stolovou metodou,
je nejvýhodnější a nejsprávnější zobrazovat nové body
od spojnice daných pevných bodů. Výpočetní postup
musíme tedy přizpůsobit tak, abychom získali k tomu
potřebné prvky.

V další části článku je uvedeno řešení některých
úloh, které vycházejí z uvedené zásady. Je celkem
pochopitelné, že každou z úloh je možno řešit různými
postupy, a že je ještě řada dalších případů, jejichž vý-
početní postup lze účelně pro potřebu evidence nemo-
vitostí přizpůsobit. Uvedené příklady jsou tedy více
méně jen upozorněním na výhodnOflt jejich aplikace
pro účely evidence nemovitostí.

Posuzováno podle dříve uvedené zásady, je účelné
volit pro výpočet zobrazovacích prvků bodu P ur~ené-
ho protínáním vpřed základní rovnice, z nichž se od-

vozuje postup pro použití jednoduchého počítacího
stroje (obr. 1).

8AB=m+n

m = v. cotg (X

n == v . cotg {J

.................

A/m
A

p

···········r········· ...
: .....
I

: v
I
I
I
I
I n
I

Po sečtení rovnic (2)+ (3), dosazení z rovnice (1)
obdržíme pro

8ABv=------
cotg (X + cotg (J

Rovnice (2), (3), (4) určují prvky pro zobrazení bodu
P včetně kontroly dosazením do rovnice (1).

8AB = 192,50
(X = 48,851Og cotg (X = 1,036764
{J = 62,4350g cotg {J = 0,669 657

cotg (X + cotg {J = 1,706421
v = 192,50 = 112 81

1,706421 '
m = 112,81: 1,036764 = 116,96
n = 112,81 . 0,669657 = 75,54
kontrola: m+ n= 192,50

Společným rysem, který vede ke zjednodušeni výpočtu
v následujících úlohách, je zavedení pomocné veličiny
ve výpočtu, kterou je plocha trojúhelníka, určeného
dvěma body danými "abodem nově určeným. Zavedeni
kvadratické veličiny (plochy) do lineárních výpočtů je
sice obratem méně obvyklým, ale jak potvrzují uvede-
né příklady, značně výhodným.

Nejprve podle Heronova vzorce vypočteme z daných
stran 8AB,8AP, 8BP plochu 6ABP
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kde IJ je poloviční obvod trojúhelníka ABP. Pro zobra-
zení potřebná výška v trojúhelníku je dána vztahem

2Pv=--.
SÁB

Prvky m a n, nutné pro zobrazení, získáme podle
Pythagorovy věty následovně (obr. 2):

m = VS~p-V2

n = Vs~p-v2.

8AB = 192.50
8AP = 162,50
8BP = 135,76
8 = 245,38

P = V245,38 . 52,88 . 82,88 . 109,62 = 10 857,64

= 2. 10857,64 = 11281
v 192,50 '

m = V162,502 - li2,812 = 116,96

n = V135,702-112,812 = 75,54
kontrola: m + n = 192,50

Touto variantou řešení se nevylučuje jiný, také rychlý
a zvláště pro logaritmický výpočet vhodný způsob
řešení rovnic o 2 neznámých (součtu a rozdílu) odvoze-
ný z dvojího vyjádření výšky Pythagorovou větou:

m _ n = (8AP + 8BP) . (8AP- 8!3P) = k
8AB

8AB+ k
2 m = SÁB + k a z toho m = 2

odečtením
8AB-k

2 n = 8ÁB - k a z toho n = 2

pro výpočet výBky dvojmo po dosazení:

v = V (8AP + m) . (8AP - m)

v ='V(8BP + n) ~(8BP - n)

3. Výpoěet vetknutého polygonového pořadu o jednom
vrcholu

Tento případ polygonového pořadu bývá v měřické
praxi velmi častý, zvláště při aplikaci paralaktické
polygonometrie nebo při :r:oužití dálkoměru Lotakeil.

Podle dosavadního vžitého postupu je nutno pro-
vádět dvojí výpočet pořadu (viz Návod B, §20), při-
čemž je nutno pro daný případ dvakrát vyhledávat
funkce sin a cos v tabulkách a navíc provádět výpočet
orientace pořadu a přepočet směrníků. I zde je opětně
výhodnější výpočetní postup, který využívá jako po-
mocnou veličinu plochu ~ ABP daného dvěma strana-
mi a úhlem sevřeným, kdy v tabulkách hledáme pouze
jedenkrát hodnoty sin a cos.

Výpočet se skládá ze dvou etap (obr. 3):
a) kontrolní výpočet délky 8AB
b) výpočet prvků pro zobrazení bodu P.

A SAR. 8"'<--- ----- - -,---------:1>.,............ m 1 n /%?
........... Ir ,/ I

, 1//
~, ~ ,/ I4.. ............/ (.J: y"""" s,, I

•....•.•(J ~./ .•,'

..........o:'~,,~/
p "<,' ,-

'.; Q

a) Délku SÁB vypočteme pro kontrolu z
trojúhelníka ABQ, kde platí

8AB = V(8AP + U)2 + W2 (9)

(10)

(11)

což vyplýVá z ~PBQ. Délku 8AB lze také kontrolovat
větou kosinovou:

(1)

(I')

8AB = V8~p + 8~p - 2 8AP 8BP cos w)

Takto vypočtenou délku z rovnice (9) porovnáme
s délkou SA1J odměřenou z mapy. Je-li rozdíl těchto
dvou délek v dopustných mezích podle tabulky č. VIII
Návodu B, pokračujeme ve výpočtu.

b) Výpočet prvků pro vynesení bodu P.
Dvojnásobnou plochu ~ABP obdržíme vyčíslením
rovnice

2P = 8AP' W,

což po dosazení za w souhlasí se známou rovnicí
(2') 2P = 8AP . 8BP sin w (12')

Výška v ~ABP, spuštěná z vrcholu P na stranu SAB,

je dána shodně s rovnicí (6) vztahem

2P
v=--

8AB

(7')

(8')

Rovněž úseky m a n vypočteme podle dříve uvedených
rovnic (7) a (8) s kontrolou správnosti podle rovn~
(1).
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Kotal, M.: Výpočet prvků pró zobrazování měÍ'ických
bodťl na mapách evidence nemovitostí

Po opravě vypočtených prvků o vliv srážky
přikročíme k zobrazení bodu P do mapy a jeho
správnost si ověříme překontrolováním délek SAP
a SBP v mapě.

Příklad: '

SAP = 341,92
8BP = 259,27
())= 184,1940g sin w = +0,245 737

cos w -0,969335
w = +259,27 . +0,245'737 = + 63,71
u = -259,27 . -0,969335 = + 251,32

SAB = V(341,92 + 251,32)2 + 63,712= 596,65

594,45
2,20
2,98

O•.
6,8

2P = 341,92 . 63,71 = 21 783,7232

'1J = 21783,7232 = 3651
596,65 '

m = V341,922 - 36,51:A= 339,96
n = V259,27:A - 36,512 = 256,68

m+ n = 596,64

4. Výpoěet prvků pro zobrazení bodu, jsou-li známy
jeho souřadnice v jiném systému, než je systém zobraze-
ní mapového listu a jsóu-li v onom systému známy
souřadnice alespoň dvou bodů, které jsou na listu
zobrazeny

V praxi středisek geodézie jsou 'pracovníci občas
postaveni před úkol zakreslit do služebních map
body, které jsou určeny v jiném souřadnicovém
systému, než ve kterém jsou tyto mapy vyhotoveny.
Často se jedná o minimální počet bodů, kdy provedení
transformace oZ jednoho systému do druhého by bylo
časově i ekonomicky velmi náročné a pracné a pří-
padně by vyžadovalo i kooperaci s jiným útvarem.
Výhodnější je počtářské řešení úlohy přímo na stře-
disku.

Přichází to v úvahu zejména při zákresu bodů
určených v souřadnicovém systému Křovákově do
map evidence nemovitostí, není-li v nich vynesena
souřadnicová síť Křovákova (např. u řady map sou-
vislého zobrazení), kde známe souřadnice rohů jednot-
livých listů. Jako výchozích ,bodů je možno použít
právě uvedené rohy sekčního rámu nebo obecně jiné
body (zejména· trigonometrické), které jsou na listu
zobrazeny a jejichž souřadnice jsou z~ámy.

Máme-li možnost výběru bodů, volíme je vždy tak,
aby délka v byla co možná nejkratší.

Pro určení prvků m, n, v se běžně v literatuře
neuvádí výpočetní postup a vede k nim několik cest.
Možná je např. aplikace transformačních rovnic, nebo
převod na výpočet prvků bodu určeného dálkami.
Poměrně jednoduchý je opět výpočetní postup, který
využívá jako pomocnou veličinu plochu L,.ABP (obr. 4).

Nejprve z daných souřadnic XA, YA, XB, YB, xP' YP
určíme souřadnicové rozdíly a z nich délky stran

SAB = VX~A + Y~A (13)

8AP = V~Yh- (14)

SBP = Vxh + yj,B (15)

Dále vypočteme dvojnásobnou plochu L,.ABP ze
souřadnicových rozdílů

Vychází-li hodnota kladná, leží bod M vpravo od
spojnice AB, vychází-li záporná, leží vlevo od uvedené
spojnice, při tom je však nutno dodržet zásadu, ie
označení ABP poskytuje ve směru pohybu hod.
ručiček. Výpočetní postup pokračuje pak dále podle
rovnic (6), (7), (8) s kontrolou podle rovnice (1).

Příklad:

XA = 1892,78
XB = 1625,02
Xp = 2140,80

YA = 4529,96
YB = 6407,42
YP = 4968,04

L,.XBA= -267,76 L,.YBA= +1877,46 SAB = 1896,48
L,.xPA= +248,02 L,.yPA= + 438,08 SAP = 503,42
L,.XpB= +515,78 L,.yPB== -1 439,38 SBP = 1529,00

2P = -267,76 . + 438,08-248,02 . +1877,46 =
= -582 914,1357

= _ 582914,1357 = _ 07 38
'1J 1896,48 3,

m = V503,42:A - 307,482= 398,68

n = V1529,002 -307,482 = 1497,78
m + n = 1 896,46

Uvedené příklady ve srovnání s běžně užívanými po-
četními postupy potvrzují, že je možno zhospodárnit
výpočetní práce na střediscích geodézie.

Tím však není vyčerpána možnost aplikace uve-
dených myšlenek na řešení dalších úloh, s kterými se
setkáváme, nebo které můžeme volit při údržbě mapo-
vého díla evidence nemovitostí. Ukazuje se, že ani na
úseku EN není pro pracovníky uzavřena cesta tvůrčího
přístupu k daným úkolům a možnost přispět tak k lep-
šímu využití pracovní doby a zdárnému plnění všech
úkolů.
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Stolní elektronické kalkulační automaty
681.14-523.8

Ing. Milan Klimeš,
Ústav geodézie a kartografie, Brno

Mezi existujícími veletrhy, kterých v součas-
né době není jistě málo, zaujímá hannoverský
veletrh svým rozsahem zvláštní postavení: až 6000
vystavovatelů z 30 zemí připravuje každoročně pro
návštěvníky jedinečnou přehlídku soudobé techni-
ky z mnoha oborů. Tak například loňský XX. ve-
letrh dal možnost skutečně reprezentativního vý-
běru, mimo jiné též v oblasti výpočetní techniky,
především ve skupině tzv. malé a střední mechani-
zace. V následujícím stručném přehledu je uve-
den výčet vystavovaných výpočetních zařízení, cha-
rakterizovaných v prospektech jako s t o 1n í
elektronické kalkulační automaty
(něm.: Vollelektronischer Tischrechenautomat,
ang1,: Desk Electronic Calculator). Zajímavé je, že
československá norma [9] z roku 1960 tento název
ještě nezná, i když o 3-4 léta později je v odbor-
né literatuře již zcela běžně používán. Jde vlastně
o typ zařízení, konstrukčně stojícího mezi auto-
matickými kalkulačními stroji - tedy zařízeními
mechanickými a malými samočinnými počítači
s plným uplatněním elektroniky.

Kalkulační automaty jsou charakterizovány
značnou výpočetní rychlostí, ve srovnání s plno-
automatickými počítacími stroji až 45krát vyšší
(například typ IME 84). Další nespornou výhodou
je naprostá nehlučnost provozu, podmiňující jisto-
tu výsledků a tím zvyšující i produktivitu výpočtfl;
nastavení desetinného místa výsledku je automa-
tické a prakticky vylučuje možnosti chyb. Ve srov-
nání s kalkulačními stroji je značným pokrokem
i několikanásobná paměť, umožňující dočasné ulo-
žení mezi výsledků, konstant apod. K tomu navíc
přistupuje ještě snadnost obsluhy: většina těchto
automatů má 10klávesovou tastaturu podle mezi-
národní normy, známou ze sčítacích strojů, do-
plněnou řadou ovládacích a funkčních kláves. Ma-
lý příkon elektrického proudu v rozmezí 40--100
W a malé nároky na prostor pracovního stolu
(cca 40X50 cm), to jsou sice věci ne tak zásadní,
"le v každém případě ne bezvýznamné.

Existující kalkulační automaty lze v zásadě
rozdělit do dvou koncepčně odlišnych skupin:

-- kalkulační automaty s tiskárnou, u nichž veš-
keré výstupní informace jsou registrovány na kon-
trolní pás papíru, obvykle 13 cm široký,

- kalkulační automaty bez tiskárny; u nichž je
výsledek zobrazen tzv. číslicovými elektronkami ne-
bo na obrazovce. Při použití číslicových indikátorii
jsou cifry čitelné až ze 6m vzdálenosti, na obra-
zovkách je naopak zobrazen obsah všech 4-5 re-
gistrů.

Špičkové typy obou skupin jsou navíc vyba-
veny zařízením pro připojení dalších vstupů a vý-
stupů, takže na jediném výpočetním zařízení může
pracovat souběžně několik počtářů. Pokrok ve vý-
voji těchto automatů je mimo jiné zřejmý i ze sku-
tečnosti, že 12 typů uvedených na světové trhy na
konci roku 1965 se do dnešního dne zdvojnásobilo.

Tak například mezi 30 novými modely počítacích
strojů, které' za posledních 5 let uvedla na trh
známá švédská firma AB ADDO je výrobek, který
vznikl ve spolupráci se západoněmeckým výrobcem
elektronických přístrojů SABA - Schwarwalder
i\pparate-Bau-Anstalt. Jeto tzv. "tisknoucí čtyřre-
gistrový stolní elektronický kalkulační automat
ADDO-SABATRONIC 9910". Výpočetní rychlost je
dána poměrně rychlou tiskárnou s výkonem 120
míst/sec. (300 řádků/min.], která registruje výsled-
ky v úpravě obvyklé u psacích strojů (velikost a
vzdálenost číslic 2,54 mm, vzdálenost řádků 4,23
mm). Kapacita této tiskárny je 20 číselných míst,
jedno místo pro desetinnou čárku a tři místa pro
symboly. Pro záporné hodnoty a pro odečitatele
je tisk červený. Důsledně provedená stavebnicová
konstrukce, propojená zástrčkovými spoji, zajišťu-
je snadnou vyměnitelnost celých obvodových sku-
pin a tím i opravy přístroje. Konstrukce umožňuje
připojení dalších vstupních a výstupních zařízení
pro souběžnou práci více operátorů.

Obr. 1: Elektronický stolní kalkulační automat
FACIT 1121 {Facit-Werkfoto}

Japonská firma CANON CANOLA CO INC, vý-
robce i u nás známých fotografických kamer, te-
leobjektivů, rentgenových a mikrofilmových zaří-
zení, uplatňuje svou preciznost i v oboru stolních
kalkulačních automatů, nyní již ve dvou odlišných
typech: CANOLA130 a CANOLA161. Výsledníkové
cifry jsou bílé na černém podkladě, 15 mm vysoké.
Oba typy se od sebe liší především v kapacitě
výsledníků (13 a 16 míst), počtem funkčních klá-
ves (8 a 11 kláves J. Ostatní funkce obou automatú
jsou téměř shodné.

166 sčítání nebo odečítání, 10 násobení či dě-
lení za vteřinu - to je výpočetní rychlost stolní-
ho kalkulačního automatu FACIT 1121 (obr. lJ
stejnojmenné švédské firmy. Přidáme-li k tradici
této firmy, jejíž mechanické kalkulačky jsou zná-
mé i v našich ústavech, široce rozvětvený servis
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AB .A.DDO,Malmo/Švédsko
SCHWARZWALDER APPARATE·BAU- Addo-Sabatronic 23 20
·ANSTALT, Willingen/NSR 9910

-- --
VEB, BůRoMASCHINENWERK, Soemtron 220 46x 38x 18 13 22 15
Soemerda/NDR Soemtron 221 43x 38x 15 16 22 18

-- --
CANON CAMERA CO. INC., Canola 130 8 13
Tokyo/Japonsko Canola 161 12 16

-- --
ELEKTROIMPEX, Sofla/Bulharsko Jelka 43x 51x 20 19 18 16

-- --
ELEKTRONSKA INDUSTRIA, Alas 11 40x 50x 21 14 7 12
Niš/Jugoslavie -- --
FACIT GMBH, Stockholm/Švédsko Facit 1121 41x48x22 15 12 16

13(4) -- --Friden 130 46x 53x 25 20 14
FRIDEN WC, San Leonardo/USA Friden 132 46x 53x 25 20 16 13(4)

---- ~-- -- -- --
INDUSTRIA MACCHINE ELEKTRONICHE IME 84 47x 44x 15 13,6 20 16
SPA., Rome/Italie IME 84 ID 47x 44x 15 1.4 15 16

IME 84 rc 47x44x15 14 18 16
-- --

OLYMPIA WERKE AG, RAE 4/15 40x 42x 20 14 21 15
Wilhehnshafen/NSR

-- --
SMITH-CORONA MARCHANT INC., Cogito 240 SR 38x 48x 25 16 29 16(4)
New York/USA

-- --
VICTOR INTERNATIONAL LTD., Victor 3900 18 20(5)

.
Chicago/USA

~--- -- -- --
WA,...~DERER-WERKE Koln/NSR Wanderer Conti 39x 49x 23 22 25 19

na 3000 místech celého světa, dostaneme představu
o zázemí, z kterého vychází solidní elektronický
k'alkulační automat, představující dobrý průměr
mezi zařízeními tohoto typu. 16místná kapacita má
umožnit i nejnáročnější 4úkonové technické a eko-
nomické výpočty. Čárková automatika je zavede-
na v celém rozsahu, dokonce i pro zbytek při dě-
lení.

Po stolním elektronickém počítači FRlDEN 130,
vystavovaném mj. od roku 1964 pravidelně také na
brněnských veletrzích, uvádí firma FRlDEN GMBH
dále zlepšený typ FRlDEN 132, doplněný O klávesu
druhé Odmocniny.

V 31 zemích celého světa byly ke konci minu-
lého roku zavedeny elektronické kalkulační auto-
ma ty lME 84, (obr. 2), výrobky italské f1rmy lN-
DUSTRlA MACCHlNE ELECTRONICHE SPA, pří-
slušné do Edison Group. 450 tranzistorů a 1500
diod, 4 magnetické paměti, každá s kapacitou 16
míst -- tj. charakteristika elektronické části zaříze-
ní. Výsledník z číslicových elektronek je 16místný
s ciframi 20 mm vysokými a 14 mm širokými, tak-
že je dobře čitelný i z větší vzdálenosti. vý-
tvarné řešení automatu bylo v soutěži listu IL
SoLE oceněno medailí "Golden Sun 1965". Při
zkoušce rychlosti (pracuje s 40000 pulsy/sec.) byl
za 6 dnů proveden výpočet, který by elektromecha-
nickou plnoautomatickou kalkulačkou trval jeden
měsíc. Výrobce nabízí i různá doplňková zařízení,
zvyšující použitelnost sesterského typu IME 84 rc,
který mimo funkce obdobné standardnímu modelu

umožňuje připojit další vstupní a výstupní zařízení
numerických informací. Tato zařízení tvoří společ-
ně s kalkulačním automatem výpočetní jednotku
pro dálkové ovládání resp. automatické zpracování
informací. Vnějškově se od standardního typu liší
jen dvěma konektory, na které mohou být kabe-
lově přes selektor lF 3 napojeni další 4 operátoři,
vybavení pomocnými ovládacími klávesnicemi KB3
s výsledníkovými displeyi, každý od svého pracov-
ního stolu. Tato možnost dálkového ovládání, po-
užitá pro podobné účely poprvé, zvyšuje využití
základní jednotky, a tím i její produktivitu. Délka
kabelu je 5 m, při použití zvlášť nízkoodporových
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Obr. 3: Elektronický stoln.í kalkulační automat
OLYMPIA RAE 4/15 (Olympia-Werkfotoj

kabelů je možno docílit vzájemné vzdálenosti ovlá-
dacího a vlastního výpočetního zařízení až 60 m.
Pro automatizaci numerického zpracování informa-
cí je možno k lME 84 připojit elektrický psací stroj,
děrovač děrné pásky, případně zařízení pro zá-
znam na magnetickou pásku. Zajímavým přídav··
ným zařízením je jednoduchá programová jednotka
ROBOX, umožňující provádět násobení, dělen~ a
sčítání bez stlačení příslušné klávesy operátorem
[tj. například klávesy f~l při násobení.). Při při-
pojení tohoto pomocného zařízení se výpočetní
rychlost přístroje zvyšuje o 100 %, při současném
maximálním omezení výskytu chyb, vyplývajících
z ruční obsluhy. Poněkud složitějším doplňkem je
DlGlCORDER - magnetické deskové programové
zařízení, na kterém je záznam řady až 1500 jednot-
livých operací ve sledu, který automaticky ovládá
všechny funkce stolního kalkulačního automatu.
Celá funkce operátora se omezuje potom na nasta-
vení vstupních dat a zapnutí přístrojového vypí-
nače. Výhodnost programování, zahrnujícího příp.
i potřebné konstanty pro opakované výpočty, je
zřejmá a může přinést změnu ve využívání výpočetní
techniky, například i v oboru geodézie. Jiné progra-
movací zařízení PG 103 bylo vyrobeno pro automa-
tické zpracování informací z periferních jednotek.
Tím je umožněno, aby kalkulační automat lME 84 rc
mohl být zahrnut do většího výpočetního systé-
mu. PG 103 obsahuje programy až do rozsahu
32 operací. Výstupní jednotka OP 107 zprostřed-
kuje záznam výstupních informací pomocí elek·
trického psacího stroje, děrovače děrné pásky, re-
gistračního zařízení na magnetickou pásku atd.
Technické, resp. ekonomické výpočty vyžadují čas-
to operace s mnoha konstantami. Zařízení zvané
MULTlCONSTANT střádá 24 konstant o rozsahu 8
míst resp. 12 konstant o 16 místech, včetně dese·
tinné čárky.

Stolní kalkulační automat RAE 4/15 (obr. 3)
firmy OLYMPlAWERKE z NSR je čtyrukonový, bez
tiskárny. Vedle 3 normálních počítadel má další
2 paměťová počítadla, v~echna s kapacitou 15 míst.
Stejný počet míst má také displey z číslicových
elektronek. Ovšem výsledek může být odečten až
na 30 míst. Další specifičností přístroje je, že i me-
zivýsledky, uložené v shromažďovacích počítad-
lech, jsou odděleny desetinnou. čárkou. Přeplněni
počítadel je signalizováno červenou kontrolkou.

přeplnění paměti zelenou. Údaj kteréhokoliv re-
gistru lze během výpočtu přečíst na displey, aniž
by se sled výpočetních operací porušn.

Americká firma SMlTH-CORONA INC uvedla
na hannoverském veletrhu typ COGlTO 240 SR
(obr. 4). Zajímavostí přístroje je zobrazení výsled-
ku s nulami poloviční velikosti (pro lepší odečte-
ní), možnost vynásobení dvou dvanáctimístných
čísel při zobrazení celého 24místného výsledku,
univerzální možnost přenosu vstupních informací,
resp. mezivýsledků do paměti, střadače až na 12
míst apod. Opakování výpočetních operací (sčítá-
ní, odčítáni, násohení) je automatické, bez zásahu
operátora. Pochopitelně, že ostatní funkce výpo-
četních zařízení tohoto typu jsou také splněny.

Výrobky firmy VEB BÚROMASCHINENWERK
z NDR jsou velmi dobře známé i v ČSSR. V našem
resortu například používáme známých koordi-
metrů, jejichž základní částí je fakturační stroj
SOEMTRON. Na veletrhu byl vystaven stolní elek-
tronický kalkulační automat ve dvou alternativních
provedeních: typ SOEMTRON 220 (obr. 5) a 221.
První z nich má výsledek realizován světelnými
číslicemi na displey, dobře čitelnými i z větší vzdá-
lenosti; typ 221 má výstup ve formě tiskárny, ob-
dobné tiskárně sčítacího stroje, pracující rychlostí
30 čísel/sec. Funkčně i kapacitně jsou oba stroje
rovnocenné a představují dobrý základ pro další
vývoj těchto zařízení. Střední výpočetní doba se
udává 0,5 sec., kapacita nq. vstupu a výstupu je
15 míst. Kapacita tiskárny je 18 míst, tj. včetně
desetinné čárky a maximálně 2 symbolů. Při ná-
sobení a dělení je automaticky zaokrouhlováno po-
slední číslo. Sériová výroba obou modelů má být
zahájena v roce 1967.

Americká firma VlCTOR COMPUTERCO. z Chi-
caga dává desetiletou záruku na svúj elektronický
stolní kalkulační automat VlCTOR 3900 (obr. 6).
I když rozměrově dosahuje jen velikosti elektric-
kého psacIho stroje, pro svou širokou funkční
schopnost snese již označení "stolní počítač". Na
displeyi obrazovkového typu je pět registrů, z nichž
dolní tři představují dva výpočetní faktory a vý-
sledek v logickém seřazení. Paměť, dvacetimístná
kapacita všech pěti registrů bez obvyklého doplnění
řadou nul před číslem, automatické nastavení 2-15
desetinných míst, to vše rozšiřuje hranice použití
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Obr. 5: Elektronický stolni kalkulačni automat
SOEMTRON 220

Obr. 6: Elektronický stolni kalkulačni automat
VICTOR 3900

tohoto stolního počítače i v geodetickém počtářství
na maximum. Z dalších funkčních schopností: auto-
matické násobení a dělení s možností použití kon-
stantního dělitele, uloženého v paměti; dva auto-
matické střadače umožňují pozitivní nebo negativ-
ní sčítání výsledků násobení nebo dělení; mezi-
výsledky je možno znovu automaticky nastavit.
Konstrukční zajímavostí přístroje je použití 30 mi-
kro miniaturních spínacích obvodů, menších než
10 mm2, zajišťujících přesto vysokou výpočetní
rychlost a jistotu výsledků.

Jeden z prvních elektronických kalkulačních
automatů s tiskem je vyráběn západoněmeckou fir-
mou WANDERER - WERKE od roku 1965 pod ná-
zvem WANDERER CONTI. Zajímavostí tohoto auto-
matu je možnost připojení děrovače děrných štítků
nebo děrné pásky, resp. zařízení pro záznam mag-
netického pásma na výstup. Toto široké uplatnění

pro automatické zpracování dat je jistě mimo pne
také výsledkem spolupráce výrobního podniku s la-
boratořemi pro impulsní techniku v Nip.dorfu. Ka-
pacita vstupu, počítadel i pamětí je 15 míst, z če
hož jedno je rezervováno pro kontrolní postupy_
Několik údajů o strojových časech:
sčítání lf1sec
násobení, dělení 70 až 80 !Josec
Tiskárna má celkem 19 sloupců, z toho 14 pro čís-
lice, 5 pro označení funkcí a pamětí. Pracuje rych-
lostí 240 znaků/sec. Automatické nastavení desetin-
né čárky je zajištěno do 6 desetinných míst.

Bude jistě velmi zajímavé srovnat tuto tech-
niku s technikou socialistických zemí. Kromě dvou
výrobků firmy SOEMTRON, vystavených na hanno-
verském veletrhu, jsou další přístroje tohoto typu
vyráběny v Bulharsku a Jugoslávii. Elektronický
kalkulační automat bulharské výroby byl vystaven
poprvé v roce 1965 na moskevské výstavě INFOR-
GA [2]. Je to typ JELKA, dodávaný podnikem za-
hraničního obchodu ELEKTROlMPEX v Sofii. Jako
ostatní přístroje tohoto typu nemá pohybující SP.
součástky a výsledek lze téměř okamžitě po na-
stavení vstupních informací Odečíst na světelném
displeyi. Při výpočtech se automaticky nastavuje
desetinná čárka výsledku, výsledek se automatic-
ky zaokrouhluje. Kapacitu vstupu je možno z 15
míst rozšířit až na dvojnásobek. Výsledek na dis-
pleyi lze posouvat doleva i doprava. Závažné Je.
že k přístroji je možno připOjit elektrický psaci
stroj, registrující vstupní i výstupní data.

Pro úplnost přehledu je možno uvést i další
z dostupných kalkulačních automatů, typ ALAS.
výrobek jugoslávské firmy ELEKTRONSKA INDU
STRIA.

Závěrem je nutno zdůraznit, že stolní ele'ktronic-
ké kalkulační automaty jsou vyvíjeny teprve vel-
mi krátkou dobu. Nicméně již nyní jsou svými dob·
rými vlastnostmi daleko před špičkovými typy
automatických kalkulačních strojů elektromecha-
nické konstrukce. Funkce, které byly v roce 1964
jen li nejnáročnějších zařízení tohoto typu, tj.
umocňování, resp. odmocňování, jsou již nyní stan-
dardním vybavením většiny přístrojů. Zvlášt potě-
šitelné pro nás je, že v přehledu nechybí výrobky
ze socialistických států, čímž jsou dány předpo-
klady k zavedení těchto automatů i do našeho obo-
ru a k postupnému nahrazování dnes již klasických
kalkulačních strojů mechanické konstrukce, jejichž
vývoj dosáhl již svého kulminačního bodu. Bude
jistě velmi zajímavé, podaří-li se při příležitosti
V. burzy technických zlepšení zajistit vystavení
všech dostupných kalkulačních automatů aspoň
v popisech a vyobrazeních, srovnat jejich funkční
i konstrukční úroveň.

[IJ Rud o II, V.: Nové sméry vývoje v konstrukci prosttedků
výpočetni techniky malé mechanizace [Mechanizace a auto-
matizace administrativy, V. roč., Č. lI, 1965)

[2J S t i b i c, V.: Inlorga 65 (Mechanizace a automatizare adnll-
nistrativy, V. roč., Č. 8, 1965)

[3J V I á šek, B.: Přehled kancelářské techniky v r. 1954. !Jem-
ná mechanika a optika, X. roč., č. 4, 1965J

[4] V I á šek, B.: vývoj prostředků pro připravu a zpracováni
dat [Jemná mechanika a optika, XI. roč., Č. I, 1966)

[5J - vb -: Nové stolni kalkulačni stroje (Mechanizare a ButO'
matizace administrativy, roč. V, Č. 6, 1965)

[6] - V. K. -: Kalkulačni stroj s tiskem (Mechanizace j alll[·ma-
tízace administrativy, roč. V, Č. 4, 1965)

[7] - Y -: Jarui lipský veletrh 1966 [Jemná mechanika :, api.ka.
roč. Xl, č. 6, 1966)

[8J Hannover 1965 [Jemná mechanika a optika, roč. X. 10,
1965)

[9J ČSN 01 6921: Sčitaci a kalkulačni stroje. Názvosloví.
(Úřad pro normalizaci, Praha. 1960)

[lOJ CSN 016928: Cislicové a analogové počitače. Názvoslo\";
[Úřad pro normalizaci, Praha, 1960)
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Analytická fotogrammetrie
a automatizace fotogrammetrických
prací V USA

Doc. Ing. Vladimir Krátký, CSc.,
Vojenská akademie A. Zápotockého, Brno

Analytická fotogrammetrie úzce SOUVISI s progre-
sívními tendencemi automatizovat fotogrammetric-
ké práce; tyto tendence jsou v posledních letech
s ,velkou důsledností teoreticky 1 prakticky sledo-
vány v USA. Naprosto jednoznačně se dnes uka-
zuje, že analytická fotogrammetrie je vedle uplat-
nění elektronických a řídících systémů - jedním
ze základních prvků automatizačních procesů.
Bez rozpracované teorie a zvládnutí techniky ana-
lytických řešení nemá automatizace ve fotogram-
metrU smysl. Není bez zajímavosti, že USA, které
věnovaly poměrně malou pozornost fotogramme-
trické přístrojové konstrukci v době, kdy byla za-
ložena výhradně na analogovém opticko-mecha-
ntckém principu, hrají dnes přední úlohu v teore-
tickém i praktickém rozvoji analytické fotogram-
matrie a na této základně zejména v konstrukč-
ním rozvoji a u tom a ti z a ční c h elementů i
přístrojových komplexů. Úroveň techniky tohoto
druhu v USA je špičková. S ohledem na uvedené
skutečnosti se jeví účelným podat naší odborné
veřejnosti několik základních informací o stavu
3. vývoji analytické a automatizac;ní fotogramme-
trické techniky v této zemi.

Analytická fotogrammetrie je provozně vyuZlvana
nejméně u 5 organizací: 1. Ballistic Research La-
boratory, 2. RCA Missile Test Project, 3. U. S.
Coast and Geodetic Survey, 4. Utility Data Cor-
poration, 5. Air Survey Corporation spo-
lu s Raytheon/Autometric. První ~ druhá orga-
spolu s Raytheon{Autometric. První a druhá orga-
nizace užívá analytické fotogrammetrie pro balis-
tické aplikace, pro sledování raket, střel a umě-
lých družic a rovněž v družicové geodézii. '[Třetí
organizace užívá analytických metod pro druži-
covou geodézii i topografické mapování a
konečně poslední dvě organizace mají zájem
na aplikaci v topografickém a katastrálním
mapování. Analytická technika je dále uplatněna
v dílčích aplikacích a zkušebních pracích v dal-
ších organizacích: 6. U. S. Army GIMRADA,7. Army
Map Service, 8. U. S. Navy Oceanographic Office,
9. USAF Aeronautical Chart and Information Cen-
ter a 10. Pacific Air Industries. Přístrojové zaří-
zení všech organizací je velmi podobné, většinou
Je tvořeno přenosovým přístrojem PUG Wild, Man-
novým monokomparátorem a středně velkým sa-
močinným počítačem z řady IBM. Základní teore-
tická koncepce metod většinou pochází z prací
Dr. H. Schmida.

Pozoruhodná je popularita analytické foto-
grammetrie v americkém odborném tisku: 14 až
20 % článků v časopise Photogrammetric Engi-
,neering má charakter ..analytických řešenÍ. - Zdá

se, že ve Spojených státech převládá tendence
užívat k měření monokomparátorů ve spojení
s přenosovým přístrojem a stereokomparátor není
vždy považován za nezbytně nutný. Připouští se
však přitom, že měřická práce na stereokompari'i.-
toru je přesnější; pro použití monokomparátoru
však hovoří především důvody ekonomické. U ma-
lých organizací, které se zabývají analytickou
fotogrammetrií, se používá výhradně monokomp'l-
rátorového systému. Dobře zjustovaný a kalibr 0-
vaný monokomparátor může dosahovat přesnosti
charakterizované chybou ± 1až ± 2 pm' - V sou-
vislosti s automatizačními tendencemi, o nichž bude
hovořeno v následujícím oddíle, se začínají obje-
vovat takové úpravy komparátorů, které vedou
k automatickému navádění měřického zařízení,
k automatickému přesnému nastavení snímkových
bodů a k příslušné registraci jejich souřadni~Tbpe-
rátor přejímá pouze kontrolu měření. Měřická
Značka se přitom pohybuje poměrně velmi rychle
pravidelným řádkovacím systémem .vzhledem
k proměřováným snímkům. Dostane-li se do těsné
blízkosti uměle označeného bodu (např. zaříze-
ním typu PUG nebo laserovým značkovacím pří-
strojem), přístroj zapojí ovládací zařízení, které
zcentruje měřickou značku automaticky na střed
snímkové značky, nahrazující příslušný bod, a sou-
časně se odečtou jeho souřadnice. Celá tato ope-
race netrvá déle než 2 sec. Zařízení takového typu
je schopné proměřit denně 10-20 snímkú. Jedno-
denní práci 5 lidí zastane poloautomatický mono-
komparátor během 2 hodin. - Velmi nadějnou
perspektivu naznačuje laserový interferometr, kte-
rý je zapojen do prototypového zařízení pro vyso·
ce přesně snímkové měření. Je to výrobek firmy
Cutler-Hammer Inc., typového označení AIL 169,
a umožňuje měřit vzdálenosti až do 2,5 m s rela-
tivní přesností vyšší než 1: 1000000, tzn., že pro
snímkové měření se dá počítat s odečtem v dese-
tinách mikronů. Je tvořen soustavou tří dílčích
jednotek. V základní jednotce je umístěn laserový
zdroj, optický systém a fotoelekrický detektor,
pomocnou jednotku tvoří odrazný nranolový sy-
stém a konečně třetí jednotkou je řídící skříň,
obsahující kromě základních funkčních obvodů též
pomocný počítač a výstupní číslicový indikátor.
který umožňuje sedmiciferný odečet.

Hodně úsilí je věnováno problémům progra-
mování analytické fotogrammetrie. Příprava při-
měřeného 'programu se odhaduje časově od 3 do 6
měsíců práce zkušeného odborníka. V tomto smě-
ru nabývá zvláštního významu použití" programo-
vacího jazyka, které podstatně zjednodušuje pří-
pravu programu. Ve Spojených státech je nejroz-
šířenější užití jazyka FORTRAN. - Zajímavé jsou
zkušenosti s využitím samočinných počítačů růz-
ných typů. Ukazuje se, že velké počítače jsou ne-
jen rychlejší, ale i I e vně j š í· v provozu. Řešení,
které si vyžádá 10 strojových hodin malého poČí·
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tače stojí 110 dolarfi, zatím co totéž řešení pro-
běhne na velkém počítaČi v jedné minutě a nákla-
dy činí pouhých 20 dolarů. Zdá se, že v budoucnu
budou všechny větší úlohy analytické fotogram-
metrie formulovány právě pro velké samočinné
počítače.

Přesnost analytické fotogrammetrie bývá po-
suzována značně různorodě. Při ideálních podmín-
kách a při použití skleněných. snímkfi, pořízených
komorou Wild RC7, bylo dosaženo výsledné sním·
kové přesnosti charakterizované chybou kolem
± 4 .um. - Samozřejmým předpokladem užití ana·
lytické aerotriangulace se stává technika blokové-
ho vyrovnání. Dosud nejrozšířenější základna ana-
1ytické formulace aerotriangulace podle Schmžda
je v poslední době stále více doplňována dodateč-
nými podmínkami (constraints) a množí se ten-
dence používat pro předběžnou kontrolu měřených
hodnot ,a mezi výsledků v prfiběhu komplexního
řešení samostatného souhrnu vzájemných vztahll
v menších celcích. Tyto menší celky tvoří skupiny
snímkfi se společně se protínajícími některými pa-
prsky a nazývají se triplety, multiplety, kvadru-
plety nebo subbloky.

Klasická fotogrammetrie analogová, jak se vyvi-
nula optickomechanickým směrem k velmi přes-
ným univerzálním přístrojům, představovala rozvi-
nutý stupeň mechanizace. Mluvíme-U dnes o auto-
matizaci, nevystačíme s analogovým řešením; ve-
dle rozvinuté elektroniky a řídící techniky musíme
přiznat významnou roli i číslicovému řešení a po-
užití samočinných počítačfi. Základem veškeré
automatizace v oboru fotogrammetrie je využití
analytických vztahů. Bez analytické fotogramme-
trie není myslitelná automatizace fotogrammetric-
kých prací.

Hlavní směry rozvíjející se automatizace foto·
grammetrických prací jsou dva: první se 'snaží na·
vázat na konvenční analogovou fotogrammetrii a
dovršit její vývoj vhodnými doplňky, které umožní
produktivnější poloautomatické nebo automatické
měřické zpracování. Nové prvky jsou zde apliko-
vány na tradiční analogovou fotogrammetrickou
techniku. Druhá perspektivnější I1nie vyústila v sa-
mostatné odvození nových vyhodnocovacích princi-
pů, založených na dfisledné di g i t a li z a c i infor-
mací obsažených v měřickém snímku a jejich čísel-
ném zpracování s výsledným vyjádřením buďto
analogovou, I1ebo číselnou formou. Obecnější mož-
nosti tohoto způsobu práce se projevují v tom, že
může být bez zásadních nesnází uvažován i jiný
fyzikální princip získávání základních měřických
informací než čistě fotografickou cestou, jejich
dálkový přenos a časově souběžné zpracování. Tato
oblast vývoje sleduje ve Spojených státech větši-
nou speciální aplikace fotogrammetrie v oblasti
vojensko-měřické, vojensko-zpravodajské a foto-
grammetricko-kosmické.

V první automatizační linii se stává ,dnes už
klasickým řešením princip "stereomatu", zařízení
pro automatickou vzájemnou orientaci a pli'Oauto-
matické zpracování výškového měření, ať už kres-
bou vrstevnic nebo profilů. Základním pr1nclpem je
vhodné převedení fotografických informací sním-
kových obrazů v plynulý tok modulovaných elek-

trických signálfi, které jsou elektronickými kore-
lačními obvody zpracovány tak, že se registruje
a pomocí zpětné vazby odstraňuje jejich časově·
fázový nesouhlas, svědčící o měřickém neztotož-
nění korespondujících snímkových detailfi. Tak
může být fyzikálním způsobem objektivně nahra-
zen postup, jímž operátor odstraňuje pozorované
vertikální nebo horizontální paralaxy. Přitom je
zajištěn plynulý postup měřického zpracování, tak
jak je to běžné v analogovém smyslu opticko-
mechanického vyhodnocování na univerzálních
přístrojích. Princip vlastního automatizovanéh,J;
řešení i forma výstupu zůstávají analogové. Celé
zařízení je jen doplňkem konvenčních vyhodnoco-
vacích přístrojů, jak o tom svědčí stereomatická
adaptace Wildova vyhodnocovacího přístroje B S.
Jiný přístup k technologU vlastního vyhodnocování
představuje in t e g r o van Ý způsob měřické prá-
ce, spojující časově obě hlavní fáze vyhodnocování
výškového i polohového. Fotogrammetrický model
je proměřován v soustavě rovnoběžných, těsně sou·
visejících profilů, přičemž oba druhy základních.
informací (výškové i 'situační) jsou vhodnou for-
mou současně registrovány. I zde je výstup vy-
hodnocení grafický a tedy analogový: ortofotoplán
jako výsledek automatizovaného procesu situační-
ho vyhodnocení a soustava výškových profilových
šraf jako výsledek současně proběhlého automati-
zovaného procesu výškového vyhodnocení. Sousta-
va prof1lových šraf představuje grafickou situační
registraci všech míst, odpovídajících při plynulém
řádkovém proměřování příslušné zvolené výškové,
ekvidistanci vrstevnic. Zóny mezi jednotlivými
vrstevnicemi jsou střídavě pokryty soustavou rov··
noběžných šraf nebo jsou volné. Vrstevnice nejsou
tedy kresleny přímo, ale mohou být odvozeny gs_o
neralizovaným spojením koncových bodů šrafových
úseček. K registraci zmíněných výškových infor-
mací může být pochopitelně použito i jiného než
grafického principu, například záznamu na mag-
netickou pásku. - Oba výsledné záznamy takto
zautomatizovaného procesu musí být dodatečně
upraveny. Výběr potřebných informací z ortofoto-
plánu, důležitých pro danou mapu, a jejich gene-
ralizace, stejně jako general1zace a topografická
úprava vrstevnic odvozených z prof1lových šraf
jsou závislé už jen na lidské práci.

Na přechodu mezi oběma ~míněnými základ-
ními skupinami automatizujících řešení stojí kon-
strukce analytického vyhodnocovacího přístroje,
jak byla typicky realizována například Nistrih~
přístrojem AP/C. Základní komplex tohoto zařízení
tvoří tři jednotky: stereokomparátor, standardní
samočinný počítač a automatický koordlnátograf,
které ve společné funkci nahrazují analogový vy-
hodnocovací univerzální přístroj na vyšší úrovni
přesnosti, jež odpovídá čísl1covému řešení, a s širší
možností použití. JednotI1vé celky tohoto komplexu
však mohou být použity i samostatně v různých
funkcích (stereokomparátor a samočinný počítač
k řešení úloh analytické aerotriangulace, samočin-
ný počítač a automatický koordinátograf k auto-
matizaci konstrukčních prací apod.). Výsledné
vstupní údaje, zpracované analytickým vyhodno-
covačem, mohou 'mít formu buď analogovou (gra-
fiCkOU), nebo číselnou. Protože analytický vyhod-
nocovací přistroj nahrazuje vyhodnocovací funkci
univerzálního přístroje, není zařízením v pravém
slova smyslu automatizujícím a potřebuje v tomto,
směru stejného doplnění jako každý univerzální
přístroj '(napfíklad stereomatickým systémem, či.
systémem integrovaného vyhodnocení).
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Zdá se, že základem skutečné automatizace
fotogrammetrických prací může být jen řešení,
založené na číslicovém získání základních měřIc-
kých informací, jejich číslicovém zpracování i ko-
nečné archivaci. Východiskem takového systému
práce může být jen prvotní di g i t a I i z a c e sním-
ků, ať už jsou získány jakýmkoli zplisobem (stej-
ným právem jako o fotogrammetrH mližeme dnes
mluvit například o radargrammetrii J. Hlavními
příklady takových zařízení jsou dnes ve Spojených
státech experimentální automatické soustavy, vy-
vinuté vojenskou výzkumnou organizací U. S. Army
Engineer Geodesy, Inteligence, Mapping, Research
and Developing Agency (GIMRADAJ. Základní jed-
notku těchto zařízení tvoří speciální fotocitlivé
čidlo, představující fotočíslicový převodník, schop-
ný převést fotografickou informaci snímku, defi-
novanou hustotou příslušného detailu, a jeho sním-
kové souřadnice do číselné formy registrované
magnetickou páskou. Rozlišovací schopnost tohoto
čidla je dnes 16čar/mm a fotografická hustota
proměřovaného snímkového detailu může být ohod-
nocena v 8 stupních šedi. Zpracování takto regis-
trovaných informací je čIstě číslicové a je zpro-
středkováno samočinným počítačem. výstup může
být uzpůsoben buďto jako grafický, nebo rovněž
číslicový.

Forma grafického analogového výstupu je ty-
pická pro experimentální soustavu "Universal
Automatic Mapping Compilation Equipment" (UAM-
CE nebo UNAMACE). Soustava představuje hybrIdní
analogo-číslicový systém se 4 základními fotoČís-.
licovýmI nebo číslico-fotografickými převodníky:
dva slouží pro snímání základních měřických infor-
mací, oalší pro ortofotografický výstup a poslední
pro výsledný záznam výškových profilových šraf
Funkce všech převodníků je vzájemně záměnná.
Zařízení může pracovat i jako čtyřl'nímkový kom·
parátor. Orientační analytický vztah regIstrovaných
snímkových souřadnic zajišťuje samočinný počítač.
Rychlost číselného zpracování Odpovídá 100 výš-
kových měření za vteřinu a vyhodnocení celé sním-
kové dvojice proběhne za třI hodIny. Přesnost
výškového vyhodnocení odpovídá podle amerIckého
hodnocení faktoru C=5000, přesnost komparátoro-
vé funkce zařízení odpovídá ihodnotě ..t 4 Lim.

Systém práce je paralelní; z měřených základních
bodových údajů, nutných pro orientační výpočty,
je modifikován vyhodnocovací program, který při
plynulém měřickém ohledání snímků zpracovává
současně oba grafické výstupní materiály.

Soustava "Digital Automatic Mapplng CompI-
lation System" (DAMCS) pracuje sériovým způso-
bem. Jednotlivé technologlck@ fáze vyhodnocení
jsou časově odděleny a následují bezprostředně
za sebou. Základ,em systému je Wildův stereokom·
parátor STK-1, fotočíslicově dvousměrové převod-
níky ("scanner-printer") a samočInný počítač
IBM 7094. Převodníky jsou schopny snímat a regis-
trovat fotografickou hustotu každého elementu
v závIslosti na snímkových souřadnIcích (vstupní
funkce převodníku) nebo převádět číselnou Infor-
macI ze samočinného počítače moclulováním svě-
telného paprskového svazku, který exponuje foto-
grafický 'film (výstupní funkce převodníku). Po
základním převedení snímkových Informací do
číslicové formy je počítána z měření na vybraných
bodech orIentace snímku a na jejím základě je
snímek číselně převeden n a f i k t 1v n í přesně
svislý snímek. Překreslené snímky jsou pak čísel-
ně k o r e lov á n y v detailech podle horlzontál-

ních paralax systémem, který odpovldá analogové
elektronické korelaci stereomatu. Výsledkem této
korelace, která probíhá v počítači podle základ-
ních vzorců korelačního počtu, 'uplatněných na
hustotní funkce sledované v korespondujících dife-
renciálních prostorech číselných snímkových infor-
mací, je číslicové vyjádření průběhu vrstevnic mo-
delu. Výsledné Informace o překreslených
snímcích, korlgovaných o radiální posuny, a
o průběhu vrstevnlc, mohou být uchovány na
magnetických páskách pro pozdější automatické
kartografické zpracování, nebo převedeny do ana-
logové výstupní formy. Systém může pracovat dvo-
jím způsobem: rychleji s menší přesností, či po-
malejI s přesností vyšší. Varianta první používá
tzv. prediktivního programu, který umožní zpraco-
vat model v 58 minutách s přesností odpovídající
faktoru C = 180, druhá varianta je řízena sek-
venčním programem s rychlostí vyhodnocení jed-
noho modelu za 137 mInut a s přesností odpoví-
dající C = 250.

Zásadní problémy automatizace jsou, zdá se,
v USA vyřešeny. Za zvlášť významné je třeba po-
važovat zejména vyřešení problému číselné kore-
lace při početním zpracování snímkových dat a
vlastní komplexní číslicové řešenÍ. Oba tyto prin-
cipy jsou schopné obecné aplikace. Začíná období
konstrukčního vylepšování, spočívající v dosažení
vyšší rozlišovací schopnosti u vstupních a výstup-
ních čidel, v použití rychlejších servomechanismů
a počítačů, v dosažení lepší kontroly a spolehli-
vosti a v dokonalejším výstupním systému.

Je třeba ovšem zdůraznit, že uvedená zařízení
automatizují především měřickou funkcI vyhodno-
covacích přístrojů a že se dosud nepodařilo uspo-
kojivě vyřešit všechny otázky souvlsejicí s hodno-·
cením základních snímkových Informací po strán-
ce obsahové. Automatizační technIka a systémy
samočinných počítačů nezvládly dosud nejvyšší
schopnost lidského myšlení, totiž schopnost zober
ňovat a schopnost abstrakce. 'Právě tyto funkce
jsou bezpodmínečně nutné při jakémkoli hodno-
tídm výběru měřických dat a jejIch generalizaci.
Prvním úspěšným krokem konstrukčního řešení
těchto problémů je koncepce "Perceptronu", zaří-
zení, které z postupně čtených snímkli automatic-
ky vyhledává určité předepsané obsahové infor-
mace, registruje je a porovnává s Informacemi
dosud známýmI a nakonec z nIch vyhodnocuje ně-
které jednodušší závěry.

[1] TEWINKEL. G. C.: Status of Computional Photo-
grammetry in the U.S.A., X. International Congres
on Photogrammetry, Lisabon 1964.

[2] MANUAL of Photogrammetry, American Society of
Photogrammetry, 1966.

POzol1ný čtenář 12. č. (1966J našeho časopisu si jistě
již v člál1Jk\l Ing. J. Turlíka "Nad 'Pl'oblémami EN" 'Opravil
první řádek, jehož správné znění je:

.,Zákon 22/1964 a vyhláška ÚSGK 23/1964 prerušll1 ... u

1967/19



:Geodetickt a kartografický obzor
20 ročník 13 (55), číslo 1/1967

Krum p han z I, v.: Inženfrská geodézie I. (Zá-
klady vytyčovacích prací), SNTL Praha a SVTL
Bratislava, 368 strán, 304 + 2 obrázkov, 36 tabu-
liek. Kniha schválená ministerstvom školstva a
kultúry ako celoštátna učebnica pre vysoké školy.

Predkladaná kniha Prof. Ing. dr. Václava Krump-
hanzla, profesora špeciálnej geodézie na Staveb-
nej fakulte ČVUT v Prahe, je zameraná na proble·
matiku inženierskej geodézie, ktorá disciplína sa
rozvíja a preniká do technického života v úzkom
vzťahu s plánovaným hospodárstvom, výstavbou
velkých investícií, zavádzaním mechanizácie do
stavebníctva, používaním montovatelných a pre-
fabrikovanýcl;J. prvkov v pozemnom staviterstve a
ťažkých zemných mechanizmov ipri dopravných
a vodohospodárskych stavbách. Predloženou kni-
hou vrcholí dlhoročné úsilie autora ako organizá-
tora a realizátora velkých inžiniersko-geodetických
prác. aj ako vysokoškolského učitela tejto dIsci-
plíny o solidny matematický a geodetický základ
geodetických prác v stavebníctve a v ďalšíchinži-
nierskych odboroch.

Obsah knihy je rozdelený do desiatich kapitol,
doplnených na konci ZOznamom výpočtový-::h for-
mulárov, štyrmi doplnkovými prílohaml a vecným
registrom. V závere každej kapitoly je uvedená
príslušná základná literatúra.

V 1. kapitole knihy osveUuje autor úlohu, vý-
voj a ciele inžlnierskej geodézie, rjej podiel a vý-
znam pri projektovaní, budovaní a prevádzke inži-
nierskych stavebných diel. Upozorňuje na ~asté
nedostatky geodetickej zložky projektov v inves-
tičnej výstavbe, čo potom sposobuje prerábanle
projektov už po čas stavby a v súvislosti s tým zvy·
šovanle nákladova predlžovanie termínov.

2. kapitola uvádza podrobné rozbory presnosti
základných úkonov (meranle dIžok a uhlov) ako
prl vypracovaní projektu, tak aj prl jeho vytyčo-
vaní v teréne.
3. kapitola sa zaoberá s dIžkovýml meraniami

v inžinierskej geodézii. Velkú pozornosť venuje
tu autor najma paralaktickej metóde merania
dlžok, kde uvažuje všetky v praxi sa vyskytujúce
typy paralaktických článkov.Dosledné chybové
rozbory vyúsťujú v cenné praktické návody pre
správne a ekonomicky účinné využívanie paralak-
tickej metódy pri vytyčovacích Ulohách.

V kap. 4 sa autor zaoberá s technológiou vy-
týčovania. Po rozbore vplyvu spoločných prameňov
chýb podrobne rozvádza zásadné otázky týkajúce
sa vytyčovania pravouhlými súradnicami, polárnou
metódou a pretínaním bodov, dlhých priamok a
rovnobežiek.

V kap. 5 sú rozvedené princípy vytyčovacích
systémov. Velká pozornosť je tu venovaná pravo-
úholníkovým vytyčovacím sieťam, ktoré pri správ-
nom založení a spolahlivom geodetickom vybudo-
vaní zabezpečujú maximálnu efektívnosť pri vyty-
čovaní verkých projektov sídlišť, výrobných kom-
plexov a pod.

V 6. kapitole sú prebrané zásady výškového
vytyčovania, opii.ť so serioznymi chybovými roz-
bormi a poukazmi na zvláštnosti vyskytujúce sa
v praxi.

Kap. 7 a 8 sa zaoberá technIkou ,vytyčovania
kruhových oblúkov, pričom sú prebrané prakticky

všetky najdOležitejšie úlohy aké prichádzajú v pra-
xi. Dosledne rozbory presnosti vytyčovania podrob-
ných bodov majú osobitný praktický význam, naj-
ma tiež z hfadiska vývOja analytických projekto-
vých metód.

V kap. 9 autor podrobne rozvádza problema-
tiku vytyčovania prechodnicových oblúkov, najma
kubickej paraboly, klotoidy a lemnlskáty_

Posledná - 10. kapitola uvádza problematik II

vytyčovania zakružovacích oblúkov, vhodne dopl-
nenú príkladml výpočtu roznych úloh tohto druhu.

Z obsahu je zrejmé, že kniha vyčerpáva teo-
retické základy a praktické aspekty celej palety
geodetickej vytyčovacej techniky. Autor písal
učebnlcu z pozícle skúseného praktika a vysolw-
školského učitela, ako na SVŠT v Bratislave, aj
ČVUT v Prahe, ktorý dobre a priekopnicky vysti-
hol potrebu zvyšovania a kvality geodetických prác
v'stavebníctve a prlemysle. Je tu preto na mleste
mimoriadna pozornosť, ktorú autor venuje otáz-
kam presnosti doslednou aplikáciou vyrovnávacie-
ho počtu pri všetkých základných aj čiastkových
vytyčovacích úlohách.

Obsah a spélsob zpracovania, graficky vzorné
a technicky jasné obrázky, vecne správna a tech-
nIcky stručná reč autora robia z tejto knihy vhod-
nú učebnicu pre poslucháčov zememeračského
lnžinierstva v dennom aj dlalkovom štúdiu, ako aj
cennú pomocku pre zememeračských a stavebných
inžinierov 'v projektových ústavoch aj v stavebnej
výrobe.

Vydanle učebnice pokrylo potrebu velmi do-
lež1tej oblasti geodetických disciplín a je ho treba
považovať za úspech, ktorý sa ešte isto zvýrazní
vydaním druhého dlela, v ktorom majú byť roz-
vedené praktické apl1kácle lnžinlerskej geodézle
v roznych odvetvlach technickej praxe.

Jan k o v i é, M.: Inženjerska geodezija II - geo-
dezija prl projektiranju i gradnji saobračajnlca
(geodetické práce při projektování a stavbě ko-
munikací J, Tehnička knjiga, Zagreb 1966, 310
str., 227 obr., 2 pří!., váz., formát 170 X 245 mm,
vyd. první.

Autor uvádí v předmluvě, že je současně v tisku
první díl knihy, věnovaný geodetickým 'Základlur.
projektování a vytyčování, zejména geodetickým
sítím, analýze přesnosti geodetických měření pro
daný účel a žádanou přesnost. Třetí díl bude vě-
nován geodetickým pracím pro projektování a
stavbě vodohospodářských objp.ktů, jejich posuvům
u deformacím.

Vydaná publikace má celkem 6 oddílů, se-
7.nam literatury a věcný rejstřík. 1. Ú vod (14
str.) - pojednává o 'Všeobecných otázkách pod-
kladů projektování a o možnostech využití fotogram-
metrie. 2. T r a s o v á n í c e s taž e I e zni c (7
str.) - podává základní informac,e o návrhu trasy.
3. G e ode t i c k o - top o g r a f i c k é P r á c e
p l' o V Ytyč o v á n í d o p r a v n í t ~ a s y (129
str.) - tato velmi vyčerpávající st ať je nejobsáh-
lejší. Jsou zde uvedeny způsoby souřadnicového
vyjádření trasy a potom problémy odvozování rov'
nic pro všechny běžné druhy používaných oblouků
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a potřebných prvkil. pro vytyčování. ·Z tohoto hle-
diska je věnováno mnoho ml:sta kružnici a klo-
toidě, včetně potřebných příkladil.. Látka je pro-
hírána velmi dil.kladně, nejen pro její pochopení,
ale také aby mohla být učebnice současně příruč-
kou pro praxi. Toto hledisko je sledováno v celé
práci a je to zajisté v současném prudkém rozvoji
národního hospodářství nejen správné, ale i účel-
né. 4. G e ode t i c k o - top o g r a f i c k é P r á c e
pro pro j e k t a s t a v bum o stil. (43 str.) -
těmto otázkám se zde věnuje více pozornosti
než u nás, neboť v Jugoslávii mají tyto stavby
daleko větší použití. Na všech dosud vybudovaných
automobilových silnicích je mnoho velkých mostil.,
což vyplývá z obtížných územních podmínek. Proto
ve staH je probráno vše potřebné, včetně určovánI:
délek mostních os, vytyčování pilířil. a také řízení
stavby na kesonu. 5. G e ode t i c k o - top o -
grafické práce při projektování a
stavbě tunelu (102 str.) - se zřetelem na
rozsah je to druhá největší stať. Je to opět dáno
potřebami Země. IV úvodu stati se uvádí, že od
osvobození bylo v Jugoslávii postaveno mnoho sil·
ničních tunelil. a kolem 150 km tunelil. pro potřeby
hydro centrál. O tom se také přesvědčují naši tu-
risté, kteří projíždějí zejména silnicí z Niše do
Bulharska, anebo kteří jedou po trase z T1tovo
Užice do Titogradu. Autor probírá celý komplex
otázek pro projektování a vytyčování trasy, včetně
rozboru přesnosti vytyčování tunelové 'Osy. S tím
také souvisí potřebné sítě, volné polygonové po-
řady a provažování pro přenášení směru do pud-
zemi šachtou. Pro dokonalé zvládnutí jsou rovněž
uváděny číselné příklady. Je zde lVyužito všach
nejnovějších názoril.. 6. T r a s o v á n í dál k o •
vých ,potrubl: (7 str.) - tato posledni
stat obsahuje základní provozní informace pro
projekt, jakož i potřebné geodetické informace
pro projektovánI: a vytyčovánl: stavby.

Jak vyplývá z popisu, jsou jednotlivé stati
zpracovány s rozdílnou podrobností. Pojetl: je ty-
pické pro autora ze socialistické země. Člení lát-
ku se zřetelem na současné potřeby národního
hospodářství. Z tohoto hlediska je těžiště práce
v 3. až 5. kap. Zpracování .je osobité a na vysoké
technické úrovni. Při podrobném studiu je pro nás
poučné i potěšující, že přes delší přerušení na-
šich odborných stykil. šel vývoJ v Jugoslávii stej·
nými cestami a že se dochází k podobným vý-
sledkil.m i k podobné koncepci celého předmětu,
jako u nás.

Prof. Jankovié je v ČSSR velmi známý, a to
svými dřívějšími pracemi z oblasti inženýrské
geodézie; dále jako dlouholetý redaktor jugosláv-
ského odborného časopisu Geodetski list a koneč-
ně jako obětavý pracovník v mezinárodnl: organi-
zaci FIG, kde se také zasloužil o přijetí této pro-
blematiky do pracovního programu kongresil. FW.
Kromě toho má autor u nás mnoho osobnlch přá-
tel již od doby svých studií na ČVUT v Praze.

Učebnice je velmi pěkně zpracována jak me·
todicky, tak i typograficky a je zajisté dil.stojnou
reprezentací novodobé jugoslávské geodetické vědy.
Vyšel-li nejdříve druhý díl, věnovaný převážně
dopravnímu stavitelství, je to v přímé souvislosti
s úkoly jugoslávské techniky, a to je především
výstavba velkých automobilových silnic. Dosud vy-
budované nové silnice stavějí Jugoslavi1 v doprav-
ním stavitelství na přední místo mezi evropskými
státy. S tím spojený objem a problematika geo-
detických prací jsou zajisté značné. Právě vydaná

učebnice 'Qokumentuje, že výchova potřebných spe-
cialistO. je v Jugoslávii na velmi dobré úrOvni.
K všeobecnému zájmu o Jugoslávi1 u nás, o Její
hospodářství a přírodní krásy vřele doporučuji na-
šim geodetil.m také studium zmíněné publikace,
která nás poučí o životě a odborné práci našich
dávných přátel. Prof. Krumphanzl

Elznic, V.: Goniometrické tabulky v úhlové míře
grádové, stupňové a časové. Nakladatelství ČSAV
1966; 500 stran, šestijazyčný text: anglicky, rusky,
německy, francouzsky, španělsky a česky.

Tato dvanáctá Elznicova kniha má svil.j pestrý a ne-
obvyklý obsah rozdělen do 4 částí:

1. část: GONIO - 400g (str. 1-204),

2. část: GONIO - 3600 (str. 205-394),

3. část: GONIO - 24h (str. 395-438),

4. část: Goniometrické řady a konstanty.

V první části jsou tabelovány desetimístné přiro-
zené hodnoty čtyř základních funkcí v úhlovém dělení
grádovém. Krok tabulky je O,Olg.Autor v úvodu sám
uvádí, že jde v podstatě o rozšířené vydání jeho zná-
mých tabulek SINTACOS-lO, vydaných v r. 1941
Jednotou čes. matematikil. a fysikil. v Praze, péči
bývalého ředitele JČM prof. M. Valoucha. Tato nová.
úprava tabulek je rozšířena i o funkci kotangentovou.
Jak se v úvodu uvádí, byl dvanáctimístný rukopis
znovu přepočten a zjištěna pouze jediná změna v po-
sledním místě u tg 35,69g (místo 8 má být 7). Způsob
výpočtu však autor neuvádí, ale odkazuje na po-
drobný popis uvedený v úvodu tabulek SINTACOS-lO-
z r. 1941. Pro informaci zahraničních čtenářil. je snad
správné připomenout, že bylo použito metody počtu
diferenčního. Po výpočtu dvanáctimístné kostry
s intervalem O,lg vypočetl třetí diference

pro každých 0,5g na 15 desetin. míst, poté druhé
diference na stejný počet míst

Interpolací třetích diferencí a postupnými součty
s diferencemi nižšího řádu byly získány druhé a prvé
diference pro každý centigrad a konečně jejich včleně-
ním do decigradové kostry byly vypočteny funkce
sinu a kosinu na 12 míst. Diference vzniklé na posled-
ních místech autor lineárně vyrovnal. Tangenty
a později kotangenty byly počítány vzájemným děle-
ním sinil. a kosinil., vytvořeny prvé až čtvrté jejich
diference, čímž se získala kontrola celého výpočtu.
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Autor v úvodu uvádí způsob interpolování a příklady
výpočtu funkce i argumentu.

Druhá část publikace obsahuje sedmimístné
přirozené hodnoty všech šesti goniometrických funkcí
v kruhovém dělení nonagesimálním. Je to sice staré
babylonské rozdělení kruhu na 360°, avšak dále je
stupeň dělen již desetinně. Autor tabeluje funkce sin,
cos, tg, cotg, sec, cosec v intervalu 0,01°. Interpolace
se provádí lineárně s vyjímkou funkce cosec ťX a cotg ťX,

kde se připojují ještě další opravy. Tyto tabulky
budou mít v dnešní době jistě svůj spec. význam s ohle·
dem na to, že v naší technické literatuře jsou to prvé
tabulky toho druhu.

Třetí část knihy obsahuje rovněž sedmimístné
přirozené hodnoty všech šesti goniometrických funkcí,
avšak v úhlové míře časové. Kruh je dělen na 24hodiny
a dále na minuty a vteřiny; krok tabulek je 10 vteřin.

Ctvrtá část knihy obsahuje sborník trigonomet-
rických řad, matematických konstant a nejrozmani.
tějších převodních tabulek geodetických i astrono-
mických:

Tab. 1: Fundamentální hodnoty pro. výpočet dva-
cetimístných hodnot goniometrických funkcí
v gradech

Tab. 2: Goniometrické řady
Tab. 3: Prvé až desáté mocninY čísel 1 až JOO
Tab. 4: Převod míry stupňoV'é na časovou
Tab. 5: Převod míry grádové na časovou
Tab. 6: Převod míry časové na stupňovou, grádovou

a zlomek dne
Tab. 7: Převod desetinných zlomků vteřiny na míru

stupňovou a grádovou
Tab. 8: Převod míry stupňové na grádovou
Tab. 9: Převod míry grádové na stupňovou
Tab. 10: Převod míry stupňové na obloukovou
Tab. 11: Převod míry grádové na obloukovou
Tab. 12: Převod stupňů. na vteřiny
Tab. 13: Převod desetinných zlomků stupně na

minuty a vteřiny
Tab. 14: Převod intervalu středního času A na interval

hvězdného času B a naopak
Tab. 15: Převod dní na zlomek tropického roku
Tab. 16: Převod desetinných zlomků dne na čas
Tab. 17: Převod desetinných z'1omkůroku a hodin na

časov~ jednotky
Tab. 18: Juliánská perioda v období roku 1900-2000
Tab. 19: Astronomická refrakce
Tab. 20: Konstanty
Tab. 21: Koeficienty k2 Newtonovy interpolační for-

mule
Tab. 22: Koeficienty k3 až k5 Newtonovy interpolační

formule
Tab. 23: Opravy corr2 z druhé tabulkové diference 62

Tab. 24: Opravy corr3 z třetí tabulkové diference 63

Je tedy správné, že autor uzavírá svůj úvod tím,
že kniha je určena nejen' matematikům, astronomům
a geodetům, ale všem vědeckotechnickým pracovní-
kům výzkumných ústavů a laboratoří. V úvodu jsou
citovány nejen prameny (nejstarší z nich je Briggsova
Trigonometria Britannika z r. 1693), ale i výsledky
srovnávání autorových výpočtú s výsledky jiných
autorů. Zajímavé porovnání provedl autor s tabulkami
H. Wittkeho "Zehnziffrige Fundamentalwerte fur
SinuS, Cosinus, Tangens, Cotangens neuer Teilung
4oog". (Mnichov 1956). Výsledkem tohoto porovnání
bylo zjištění 3749 nepřesností na posledních místech
výsledků. Příčiny. těchto neshod však autor neuvádí.
neboť nemohou být předmětem diskuse ve vlastní
práci, ale ji!;ltěmu byly velmi dobře známé.

Tolik o stručném obsahu této jistě významné
publikace. Její obsah i rozsah, typografickou úpravu.
dobrý tisk i papír ocení všichni ti, kteří ve svých
technických i vědeckých pracích se dostávají do styku
s 'goniometrickými funkcemi. Tabulky jsou určeny
nejen pro pracovníky v Československu, ale vzhledem
. k šestijazyčnosti textu především pro zahraničí.

519.24[083.3) Boršev, L. N. a Smimov, N. V.

:TablillY matematičeskoj statistiki. Izdatelstvo "Nauka",
Moskva 1965, 464 s.

Medzi klasickými a modernými učebnicami vyrovná va-
eieho počtu je dosť značný rozdiel, ktorý sa prejavu.je
hlavne v kapitolách o teórii chýb a o analýze výsledkov
meraní, a ktorý vyplýva z aplikácie štatistických met6d
v telto vednej disciplíne. O účelnosti použitia týchto
met6d v mnohých prípadoch geodetických meraní ne-
možno pochybovat Naopak, bolo by neodpustitelnou
chybou, keby bohatstvo teoretických poznatkov príbuz-
nej vedy nebolo po náležltom kritickom prehodnotení a
výbere prenesené na pOdu geodézie.

S používanfm štatistických met6d súvisí potreba
príslůšných tabuliek. U nás sa používa predovšetkým krát-
ky výber tabuliek, ktoré vo svojom Vyrovnávacompočte
akoprílohu uviedol prof. Bčihm. Podstatne rozsiahlejšie
sú ]ankove Statistické tabulky, ktoré v roku 1961 vyšli
i v Moskve v ruskom jazyku. V roku 1965 sa prostred-
níctvom predajní Sovietskej knihy dostali i u nás na
knižný trh Tablicy matematičeskoj statistik i od Bolševa
a Smirnova.

Kniha obsahuje značný .počet celkom nových, dote-
raz nikde nepublikovaných tabuliek; je objemnejšia ako
]ankove tabulky. V textovej časti [156 strán) je stručný
popis tabuliek s príkladmi ich použitia. Táto časť je
súčasne dobrou orientačnou pomockou čitatelom pre
získanie celkového prehladu o súčasnom stave aplikač-
nej časti matematickej štatistiky. Cenný je aj bohatý
zoznam literatúry s celkovým počtom vyše 200 titulov.

Textová i tabulková časť je rozdelená na 7, kapitol:
I. Normálne rozdelenie, II. Rozdelenie x2, III. Niektoré
základně rozdelenia súvisiace s normálnym rozdelením,
IV. Statistické odhady a kritériá súvisiace s normálnym
rozdelením, V. Niektoré diskrétne rozdelenla, VI. Ta-
bulky neparametrickejštatistiky, VII. Pomocné tabulky.

Tabulky bud.ú dobrou pomockou vedeckým a vý-
skumným pracovníkom aj v odbore geodézie.
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Teoríja i praktika obrabotki reznttatov izmerenij. Izda-
telrstvo "MJR", Moskva 1965, 462 S., 72 o'br. [Prelklad
z angL originálu "Theory and Practice af the Evalua-
Uon af Me,asu'rements". Oxford University PreS's, 1965).

Kniha známeho maďarského fyzika akademika L. Já-
no'ssytllo, oosahujúca met6dy spracova,nia a analýzy vý-
sled'kov merania na 'základe 'te6rie 'pravdepoda'bností
a matema1ti!C>kejštati'stiky, je určenápredovšeťkým fyzi-
kom. a potom širokému okruhu experimentátor()l\/ r6z-
nych špecializácií. Prevažnáčast te,jto práce, napísanej
ved,ecky náročne, no 'P'ritom 'zrO'Zumiterne a 'jasne, maže
vzhfadom na fyzikálnu .povahu geodetic'kýc'h merani
paslúž'iť i geodeltom.

Pomerne obsiahla 'kniha' je rozdelená na 3 časU s 12
kapitolami. Ovodná kapitola s názvom 'Pojem pravde-
podobno's'ti a jeho kvantitatívna mier,a obsahujezáklaid-
ně ;pojmy a zákony jednoduchelj a 'podmienenej pra"nde,-
podo'bnosti, potrebně 1l: pochopeniu ďa:lšíc'hkaplitoL Po'
drobne je popísané binomické rozdelenie, jeho aproxi-
mácia normálnym roz,delením a Poissonovo rozdelenie.
2. kap. Stredné hodnoty a charakteristické funkcie ob-
sahuje pojem strednelj hodnoty, momenty, po'jem me
račske'j chyby, stredné 'hodnoty r6znyah funkcU a funk-
cU viacerých premenných, 'koeficientkoreláde, chara'k-
teristlcké funkoie distrilbučných funkcií a momentov,
viacrozmel'né pravdepoddbnostné polia. 3. kap. 'je lVeno-
vaná iprdblémom súčtu dvoch a viacerých roz'delení
s použitím chara~teristickej, furrkcie. Odvedené 'je roz-
delenie aritmeti'ckého priemetu, uvádza'jú sa logarit-
mické momenty a súčetdvdjrozmerných rO'Zde,Ie:nf.V 4.
kap. sú !podrobne rozobrané :nlek,toré spojitáro:zdelenla,
a!ko 'fiormálne, exponenclálne a rO'Zdelenie r lch
vlastnQlSti [stredná hodnota a charBlkterlstícká funkcia).
Odvodený je zálkon súčtu Idvoch a via'cerýoh spojitých
ro:z'delení všeobeone i kon.kréťne pre normálne rozdela-
nle.Samostatné podkapitoly Sú venované ro:zdeleniu
chýb zozaokrúhlovania, mlešanÉJmu rozdeleniu, villlc-
rozmerným roz'deleniam, dvojrozmernému a nehomo-
génnemu normálnemu rozde,leniu. V 5. Ikap. sú odvo-
dené vyššle momenty rozdeQení, momen'ty rozdelenia
S'účtu viacerých premenných, centrálna 1imltná veta a
spOsob určenía distrlbučnej funkcie 'z momentov. Oďhad
fyzikálnych parametrov z meran~ch veliičín 'jé ná'zDv
6 'kap.,ktorá pojednáV1a Q nepríamych me'raniach. Ob-
sahuje met6dy odhadu jedného parametra, 'Sú'č,asný
odha!d niekol'kých ne'známychparametrov, adhad para-
metr()l\/uormálneho razdelenia a nad'bytočné'parametre.
7. Ikap. je venovaná optlmálnym met6diam odhadu para-
meltrov. ROlZobeTása IprinCfp maximálnejvleTohodnooti
a met6da najmell1Ších štvorcov. Popisuje sa 1echnikd
odhadu parametrov metódou maximálne1 vierohod!I1osti
a zovšeobecnená metóda najmenších štvorc()l\/. V 8.
kap. 'Sa hovorí o' št1atistických 'testoch. 'Po všeo'bec:nom
úvode 'O 'kriitéI'iách a o interpretácli testov 'sú pOP<Í-
saně niek-toré testy. Zvlášt podrobne je rozobranékri-
térium X2 a jeho efektivnosť. Dost mlesta je venované
otázkam výbe,ru najvhodnejšieho kritéria. V kap. 9-12
je rad prfklad'Ov !vyhodno,tenia výsleďkov fyzikállllych
meraní roznych druhovo

Uvedený neúplný prehla'd obsahu knihy '[vynechané
sú 'hlavne nie'ktoré špeclálne, s geodéziou nesúvislace
state) 'Svedčí o tom, že 'pracovnf,ci vedy a výskumu, ale
i prak\tici mažu v tejto 'kni'he nájsť dos'tatok zaujíma-
vého a podnetného materiálu.

Pre pochopenieoibsahu knihy a autorových zámerov
pri jej koncepcli citujem 'z autorov!ho predslovu:"Autor
preštulJ.ovlffl rozličné met6dy spracovania experimentál-
nych 'Ú'd,ajov, predkladaně v učebnlciach a mono'gra-
fiách, aby vyjasnil problém, do akej miery dovolujú
vy1l:onat ipresně spracovanie experimentálnych údajov
pri prísnom 'dodržiavaní štatistlokej te6rie. Musel d6jsť
k záveru, že tie met6dy nle s'ú .vždy dostatočne zd6-
vodnené, a v niektorýoh pr~pIlldoch si navzájom odlpo-

rujú á že prl výbere met6d neposlednú úlohu často hrá
móda. Preto sl autor vytýčil za ,úlohu skúmat a objasniť
principiálne základy i zákonitost niektorých n<ťj'ča'stej-
šle [používaných štati'stických metód... Mnohí fyzici,
medzi ·nimi i ja, pociťujÚ, že hoci v matematlCkej prís-
nosti je sústredeného vela značného úsilia, velmi málo
p02íornosti sa venovalo 'otáz'ke presného spojenia te6rie
s pra'ktlckými úlohami."
~niha akadeII1ika ]ánossyho - alm som už uviedol

- nie je Ipísaná pre špeciálne potreby geodézie; ne-
pojednáva napr_ o systematidkých chybách a o "typic-
ky geodetických" vyrovnávacích me~6dách. DOSlllhuje
však mnoho zaujímavých poučiek a pl)lstrehov, ktmé
mažu pom6d aj geodetom uviest na Správnu mieru
dotera"l nle úplne a definitfvne vyjasnený vzťah 'k nle-
ktor~m štatistlckým met6dam. Freto možno predpokla·
dat, 'že ,kniha v"l'budí oprávnený záujem aj u geodetov.

Kukuča

Mapový soubor Poznáváme sVlět, který vydává Ostřední
správa geodézie a kartografie, a který vychází postupně
v sešitovém vydání již šestý rok jako geografická' ency-
klopedie, získal si již trv,alý okruh pravidelných odbě-
ratelů v široké veřejnosti a mezi studujícími. Pro své
.přehledné uspořádání a podrobný obsah, který je stále
aktualizován i pro svou vysokou grafickou úroveň se
zařadil mezi vyhledávané publikaoe našich knižních pro-
dejen a ačkoliv vychází v poměrně vysokých nákladech,
vyžádala si poptávka celou řadu druhých vydání ještě
dříve, než bude moc.i být dokončena celá edice třiceti
sešitů podle edičního programu.

V nedávné době vyšlo druhé vydání svazku na-
zvaného Přední Indie. V obvyklé obálce je obsažena
geograflcko-politická mapa v měřítku 1:6 mil., zahrnu-
jíCí celý Indický poloostrov, jižní část tibetské oblasti
a západní část Malajského poloostrova. Doplňkové mapy
menších měřítek zobrazují hospodářský a politický pře-
hled. Na rubu mapy je velké množstVí přehledových ta-
bulek, grafů a mapek, které tvoří doprovod textové
části, jež poskytuje podrobné informace o. přírodních,
politických a hospodářských podmínkách této části asij-
ského kontinentu. V obrazové části najde čtenář řadu
fotograf![, výstižně ilustrujíc.ích informace textové části.
Svazek je doplněn rejstříkem použitých názvů. Mapa
i textová část jsou zpracovány s velkou péčí a odbor-
ností a obsažené údaje jsou převzaty z nejnovějších a
spolehlivých pramenů, takZíe pulJlíkace můZíe sloužit ne-
jen jako všeobecně vzdělávací a informační pomůcka,
ale i jako materiál k podrobnému odbornému studiu.

Tento svazek vychází v nákladu 12000 výtisků, for-
mát sešitu je 19X27 cm, cena jednotlivých knižních vý-
tisků je Kčs 12,-.

Výzknmný ústav geodeticky, topografioký a kartogra-
fický v Praze vypisuje konkurs na obsazení místa vedou
cího odvětvového info~mai!niho střediska pro geodézii
akartografii. Předpoklady: vysokoškolské vzdělání 1:e-
měměřického směru, 15 let praxe v odvětví geodézie a
kartografie, z toho 5 let praxe v informační činnosti.
Požaduje se znalost alespoň dvou světových jazyků,
publikační schopnosti a ochot:! doplnit si v nejbl'lžši
době při zaměstnání znalosti dvouletým nástavbovým
studiem VTJ na fakultě osvěty a novjp.ářství KU v Praze.
Pracovní a platové podmínky podloe pracovního a plato-
vého řádu pro zaměstnance výzkumných ústavů 'ústřed-
ních úřadů ve skupině A.
Přihlášky do konkursu doložené životopisem a doklady
o jazykových znalostech a publikační činnosti se přijí
mají do '28. února 1967·v osobním oddělení VÚGTK,tř. Poli-
tických vězňů 12; Praha. 1 - Nové Město, tel. 22-94-51 až
53 nebo '22-17-57, linka 007. Nástupní termín stanoven
na 1. dubna 1967.
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Odborná skupina pro kartografii pn ÚR ČSVTS
pořádala ve dnech 11.-12. listopadu 1966 seminář
o tematických mapách. Seminář se konal v závod-
ním klubu Kartografického a reprodukčního ústavu
v Praze 7, za účasti 84 členů ČSVTS a hostů z růz-
ných pracovišť.

Na programu semináře byly problémy, týkající
se obsahové náplně, kartografického a polygrafir.-
kého zpracování tematických map, unifikace ma-
pových značek a kartografických vyjadřovacích
prostředků na tematických mapách. Referáty k této
problematice připravila tematická komise za před-
sednictví doc. inž. dr. Jaroslava Kovaříka; některé
referáty byly zpracovány kolektivy odborníků.

Při zahájení semináře podal předseda odborné
skupiny inž. Karel Pecka přehlednou zprávu o čin-
nosti odborné skupiny od jejího ustavení v roce
1965 až do současnosti a zároveň načrtl plán čin-
nosti v roce 1967.

Potom bylo předneseno celkem 14 referátů:
doc. inž. dr. J. K o vař í k: Úvod k tematické

náplni semináře,
inž. B. Š í d I o: Mapové podklady ÚSGK pro

tvorbu tematických map, .
inž. Ant. K o I á č n ý, CSc: Úkoly výzkumu při

tematickém mapování,
inž. K. Čes á k: Mapy pro účely územního plá-

nování,
inž. P. K ú d e I a: K problematice obsahu úče-

lových map pro územní plánování,
inž. S. K á dne r: Technickohospodářské mapy

užité v resortu min. dopravy,
inž. V 1. L a m pa: Účelové mapy ve vodním

hospodářství,
J. H o I a k o v s k ý: Mapy s geologickou tema-

tikou,
doc. inž. J. Něm e č e k: Mapy se zemědělskou

tematikou,
inž. J. Ma r k up: Tematické mapy v lesnic-

kém sektoru,
inž. B. Vol f: Pomoc kartografických a repro-

dukčních ústavů při zpracování a tisku
tematických map,

inž. F. C h mel í k: Využití služeb kartogra-
fických pracovišť na ústavech geodézie a
kartografie,

inž. O. 'p I ach ý, CSc.: Unifikace mapových
značek na tematických mapách,

dr. I v o Č á s I a v k a: K některým otázkám
unifikace značkového klíče tematických
map.

Součástí semináře byla výstava tematických
map pro veřejnost a pro hospodářskou výstavbu,
při čemž zvláště tato část byla sledována s velkým
zájmem.

V diskusi byly osvětleny a doplněny ještě ně-
které další skutečnosti. Diskutovalo celkem 12
členů a hostů:

B. B I a ž e k: Informace k současným mož-
nostem výroby sazby map. popisu,

inž. K. Čes á k: Příspěvek k průzkumu vyho·
tovení tematických map,

inž. J. Hru š k a: Poznámky k tematice pedo-
logických map,

inž. J. K o u ba: Tematické mapování v zahra-
ničí,

doc. inž. dr. J. K o vař í k: Realizace závěrů
3. komise IV. konference na zeměměřic-
kém směru fakulty stavební ČVUT,

inž. L. L a u e r m a n n, CSc: Spolupráce kat'o
tografů se specialisty při tvorbě tematic-
kých map,

inž. J. Mo š n a, CSc: Inženýrská kartografie,
dr. J. Něm e č e k, CSc: Koordinace ve vydá-

vání pedologických map,
inž. dr. V. N o v á k: Využití služeb malých

kartografických pracovišť na ústavech
ÚSGK při zpracování tematických map,

inž. K. Pec k a: Redakční práce na tematic-
kých mapách a zajištění výzkumných
prací,

dr. J. -R a u šer: Pojetí biogeografické mapy,
její praktický význam a mapové podklady.

inž. V. V e i s: Zobrazovací soustava podklado-
vých map a otázky utajování.

Referáty a "diskusní příspěvky prokázaly, že
tematické mapy s vhodně vyjádřeným obsahem
jsou hospodářským přínosem a podkladem pro
další intenzívní činnost a pro využití v mnoha dal-
ších oborech.

Z jednání na semináři vyplynula tato dopo-
ručení:

Doporučuje se

aby kartografický výzkum v létech 1967-197G
se zabýval otázkami tematické kartografie kon-
krétně metodami kartografického znázorňování,
racionalizací kartografického procesu a účin-
ností map;
aby VÚGTK vytvořil již v roce 1967 podmínky
pro zahájení intenzívního výzkumu zpracování
účelových map pro potřeby ostatních resortů;
aby kartografové věnovali systematickou po-
zornost výsledkům výzkumu kartografickýcb
vyjadřovacích prostředků na tematických ma-
pách, prováděli jejich unifikaci a navrhovalí
postupně základní náplň pro jednotlivé obory a
po projednání se snažili dosáhnout jejich vy-
hlášení v ČSSN;

- aby pro zajištění údržby map a dosažení jejich
maximální aktuálnosti, aktivně spolupracovaly
všechny geodetické, geografické a kartogra-
fické složky ve státě;
aby odborná skupina pro kartografii při ÚR
ČSVTS, ZP ČSVTS a hospodářští pracovníci se
snažili podněty ke zlepšení a připomínky
k práci, přednesené na tomto semináři, realizo-
vat ve vzájemné spolupráci mezi jednotlivými
resorty.

I Všechny referáty a diskusní příspěvky budou
vydány v I. čtvrtletí 1967 ve sborníku, který bude
zaslán všem přihlášeným účastníkům zdarma; po-
kud bude zájem o další exempláře, je možno je
objednat v ZP Č'SVTS Kartografického a repro-
du1kčního úlstavu - Praha 7, Kostelní ul. 42.

Na závěr této zprávy je třeba poděkovat ještě
všem členům ČSVTS za nezištnou pomoc při orga-
nizaci a zajištění semináře.
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Ladislav Tažšl, OS VTElP VÚGTK

Přehled výzkumných zpráv Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického
y Praze

528 : 061.6 (437) (047.3)

Pro informaci našich čtenářů přinášíme třetí po-
kračování přehledu výzkumných zpráv Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a karto-
grafického v Praze, které zahrnují výzkumné úkoly
ukončené v letech 1962-1966. V č.ísle 12/1959 Geo-
detického a kartografického obzoru byl uveřejněn
přehled výzkumných zpráv VÚGTKod Č. 1 do č. 81,
v čísle 9/1960 GaKO první pokračování těchto zpráv
od Č. 82 do Č. 101 a v čísle 7/1962 GaKO druhé po-
kračování, a to od Č. 102 až po Č. 113.

Výzkumné zprávy si mohou zájemci zapůjčit
v knihovně OS VTEIP VÚGTKv Praze 1, tř. Politic-
kých vězňů 12.

114. Vál k a, O.: Převod nových katastrálních map
Křovákova systému do souboru technickohos-
podářských map

115. C i m bál n í k, M.: Výzkum mechanizace a
automatizace geodetických výpočtů, evidence
a dokumentace

116. Bu r š a, M.: Možnosti vytvoření jednotného
geodetického systému, určení geodetických
souřadnic a výšky kvasigeoidu z pozorování
poloh umělých družic Země

117. Ad á m e k, J.: Výzkum metodiky komparace
invarových nivelačních a základnových latí

118. V y s k o čil, P.: Katodioptrické cílení
119. K o 1 á č n ý, A.: Jednotná soustava školních

kartografických pomůcek
120. B u r š a, M.: Určení chyby z interpolace astro-

nomicko-geodetických tížnicových odchylek
v oblasti západních Čech

121. VYs k o čil, P.: Výzkum nivelačních měření
122. S a m k o v á, J.: Výzkum aplikace nového klíče

mapových značek pro školní hospodářské mapy

1963
123. D e Ion g, B.: Výzkum vnějších vlivů na měře-

ní rádiovými dálkoměry
124. Pic h 1í k, V.: Stanovení charakteristik vyhod-

nocovacích strojů užitých pro THM
125. Vál k a, O.: Realizace, doplnění a ověření čin-

nosti samočinného koordinátografu a jeho vy-
užití v geotlesii .

126. Vál k a, O.: Redukční tyčový dálkoměr s line-
ární stupnicí _

127. Ma r š í k, Z.: Stanovení kritérií pro hodnocem
fotografických materiálů určených I:!?togram-
metrickému mapování ve velkých mentkách .

128. K r u i s, B.: Zhodnocení nových nivelačních
metod a návrh technologického postupu pro
nivelace konané k výzkumům svislých pohybů
zemské kůry

129. Mu s í 1 e k, J.: Historický atlas ČSSR. Výzkum
způsobů znázornění obsahu map Historického
atlasu ČSSR

130. Pat o č k a, B.: Návrh kartografického písma
a jeho přiřazování

131. L o y d a, L.: Jednotná soustava školních karto-
grafických pomůcek. Výzkum obsahu klima-
tických, geologických a půdních map sousta-
vy a způsobu jeho znázornění

132. Š e t k o v á, L.: Jednotná soustava školních
kartografických pomůcek. Výzkum obsahu a
způsobu znázornění map polit., politicko-správ.,
národnostních a map lidnatosti

133. K u č e r a, K.: Rozbor přesnosti proužkových
planimetrů a návrh hranolového planimetru

134. K u č e r a, K.: Obecná teorie deskových objíž-
děcích planimetrů a návrh kuželového plani-
metru

135. Tom s a, K.: Technologie vstupních hodnot
analytické aerotriangulace, zejména pro THM

136. C h a r a m z a, F.: Program pro automatickou
kontrolu správnosti vstupních dat AAT

1,964

137. D e Ion g, B.: Použití rádiových dálkoměrů pro.
zaměřování bodů podrobného bodového pole
THM

138. K r u i s, B.: Výzkum stálosti bodů nivelační
sítě v ostravsko-karvinské uhelné pánvi

139. C h a r a m z a, F.: Podprogram pro čtení dat,
děrovaných v mezinárodním dálnopisném kódu
CClT 2 (počítač National ELLIOT 803)

140. C h a r a m z a, F.: Program pro překlad dato-
vých pásek z kódu CClT 2 do kódu SIRIUS

141. K r u 1s, 8.: Výzkum svislých pohybů zemské
kůry v oblasti vodního díla Orlík (předběžná
zpráva)

142. Ku č e r a, K.: Měření velkých průměrů ve stro-
jírenství

143. K r u 1s, B.: Výzkum svislých pohybů v ČSSR
z dosavadních nivelací

144. N a v a r a, P.: Řešení elektrických obvodů ZE-
NITTELESKOPU

145. Vál k a, O.: Výsledky výzkumu mechanizace
zpracování číselných měření

146. B u r š a M.: Odvození parametrů zemského
elipsoid~ při podmínce souč. čtverců anomálií
křivosti kvasigeoidu

147. Vol fík, B. a P o spí šil, V.: Normování pra-
cí při THM

148. T r 1 i f aj, F.: Racionalizace a částečná mec~a:
nizace kartografické výroby. Fotoreprodukcm
proces

149. C h a r a m z a, F.: Program pro řešení větších
systémů normálních rovnic

150. Ci m bál n í k; M.: Výzkum zpřesnění čs. stát-
ní trigonometrické sítě 2., 3. a 4. řádu

151. Ma r š í k, Z.: Zhodnocení zkušeností s využi-
tím stereometrografu a koordimetru při THM

152. K r u i s, B.: Výzkum stálosti nivelačních bodů
stabilizovaných novou technologií

153. Tom s a, K.: Interpretace a klasifikace letec-
kých snímků

154. D e Ion g, B.: Ověřovací zkoušky elektrooptic-
kého dálkoměru VÚGTK

155. Pic h 1 í k, V.: Výzkum nejvhodnějšího způso-
bu leteckého snímkování pro jednotlivé druhy
THM

156. M a r š í k, Z.: Transformace snímkových sou-
řadnic na souřadnice ekvatoreální
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157. P 1ach ý, O.: Typisace kartografických výrob-
ků pro veřejnost

158. Bu r š a, M.: Simultánní pozorování umělých
družic Země a astronomicko-geodetické zá-
klady

159. K r u i s, B.: Zhodnocení a využiti výsledků
opakovaných nivelací k výzkumu svislých po-
hybů zemské kůry v ČSSR. D11I.

160. VYs k o čil, P.: Vliv mikroklimatu silnic na
nivelační refrakci

161. L o Yd a, L. a Š e t k o v á, L.: Klasifikace typů
reliéfu pro jejic}l znázornění na mapách

162. M u s í 1e k, J. a Pat o č k a, B.: Atlas česko-
slovenských dějin - výzkum grafického pro-
vedení

163. Hlo u šek, P.: Národní atlas ČSSR
164. Tom s a, K.: Využiti analytické aerotriangu-

lace pro THM
165. C i m bál n í k, M.: Výzkum zpřesnění česko-

slovenské státní trigonometrické sitě 1. řádu
166. De Ion g, B.: Možností zpřesnění fyzikální re-

dukce pomocí zenitových vzdálenosti
167. K u č e r a, K.: Třísměrová vrcholová metoda
168. Ku č e r a, K.: Úplná váha měřené veličiny
169. K u č e r a, K.: Eliminace diferenční refrakce

ni~elační metodou
170. Ad á m e k, J.: Experimentální měření pro vý-

zkum nivelační refrakce a jeho znázornění
171. K r u i s, B.: Výzkum svislých pohybů zemského

povrchu v povodí Dunaje z nivelací vodohos-
podářských bodů

172. P 1ach ý, O.: Zhodnocení používaných foto-
sázecích strojfl a doporučení nejvhodnějšího
fotosázecího stroje pro naši výrobu

173. C h a r a m z a, P.: Komplexní program pro vý-
počet souřadnic a výšek bodů určených pro-
tínáním

174. Fu č í k, V.: Průzkum možností použití 111ate-
maticko-statistických metod v plánování a ří-
zení v odvětví geodézie a kartografie

175. Fu č í k, V.: Výzkum nejvhodnějších metod pro
sledování produktivity práce pro různé stupně
řízení geodézie a kartografie

176. Bu r š a, M.: Vliv nestejnosti paralaktických
úhlů hvězd při měření astronomické šířky me-
todou Pěvcovou pomocí astronomického uni-
versálu s konstantním mikrometrem

177. K orná rek, V.: Výzkum zlepšení fotografické
kvality měřických leteckých snímků (dílčí
zpráva)

178. K orná rek, V.: Výzkum zlepšení fotografické
kvality měřických leteckých snímků (závě-
rečná zpráva)

179. Ma r š í k, Z.: Fotogrammetrické vyhodnoco-
vací přístroje (dílčí zpráva)

180. Ma r š 1k, Z.: Průzkum přesnosti pozorování
umělých družic Země z hlediska fotogram-
metrie

181. VYs k o čil, P.: Zhodnocení a využití výsled-
ků opakovaných nivelací k výzkumu svislých
pohybii zemské kůry v ČSSR. Díl II.

182. K r u i s, B.: Zhódnocení a využití výsledků
opakovaných nivelací k výzkumu svislých po-
hybfl zemské kůry v ČSSR. Díl III. (Podunaj-
ská nížina) .

183. K r u i s, B.: Výzkum svislých pohybů těžebních
pánví v ČSSR (Kladenská pánev)

184. Vál k a, O.: Koncepce bodového pole a jeho
stabilizace, měření a výpočty

185. Pic h 1í k, V.: Výzkum technologie vyhotovení
THM v polních tratích metodou letecké foto-
grammetrie

186. Vál k a, O.: Automatizace zobrazení samočin-
ného koordinátografu

137. B u l' Š a, M.: Určování charakteristik tvaru a
vnějšího tíhového pole Země na území ČSSR

188. K u č e r a, K. a Ad á m e k, J.: Návrh norem
geodetických přístrojů

189. K u č e r a, K. a Ad á m e k, J.: Metodika ově-
řovacích zkoušek theodolitů

190. C h a r a m z a, ·F.: Programovací systém MNČ··!.
Díl 1.: Popis

191. Lo y d'a, L.: Výzkum tématických map pro zá-
kladní zeměpisný atlas

192. D e to n g, B.: Technologie zaměřování vlíi::o-
vacích bodů THM rádiovými dálkoměry

193. D e 1o ng, B.: Technologie měření délek geo-
dimetrem NASM-2A

194. Š i m o n, Z.: Výzkum kyvadlové aparatury
VÚGTK

195. Pic h 1í k, V.: Výzkum technologie THM v za-
stavěných tratích metodou letecké fotogram-
metrie

196. Mu s í 1e k, J. a Š e t k o v á, 1.: Atlas světa
197. Viz dílčí výzk. zpráva ÚGK, Praha: K o t a 1,

M.: Využití alfanumerické soupravy strojů na
děrné štítky Aritma pro účely evidence nemo-
vitostí

198. P 1ach ý, O.: Výzkum kartografických infor-
mací a metod jejich zpracování

199. Fu č í k, V.: Výzkum optimální struktury pra-
covníků resortu ÚSGK z hlediska výhledových
úkolů resortu ÚSGK

200. D e Ion g, B.: Studie měření základen kosmic-
ké triangulace

201. Hlo u šek, P.: Nový typ mapy pro cestování
a cizinecký ruch

202. Tom s a, K.: Výzkum analytické aerotriangu-
lace pro technicko-hospodářské mapování

203. Ci m bál n í k, M.: K výpočtu a přesnosti dél-
ky řetězce s měřenými délkami a úhly

204. C h a r a m z a, F.: Programovací systém MNe-I.
D11II.: Aplikace

205. Ma r š í k, Z.: Využiti universálních fotogl'am-
metrických strojů pro THM

206. K r u i s, B. a V y s k o čil, P.: Tecn.nologický
postup pro shromažďování a zpracovávání ma-
teriálů opakované nivelace k studiu součas-
ných svislých pohybů zemského povrchu ve
východní Evropě

20? V Ys k o čil, P.: Předběžná mapa vertikálních
pohybů zemské kůry na území Českoslovensl<a

208. D e Ion g, B.: Vliv nulové opravy a změny vi-
sury u rádiových dálkoměrů'

209. T r I i f a j, F.: Racionalizace a mechanizace
kartografické Výroby - knihařské zpracování
nástěnných map

210. T r I i f a j, F.: Výzkum výroby nástěnných map
na diapositivech

211. K r u i s, B.: Výzkum svislých pohybů v oblasti
vodního díla Gabčíkovo na Dunaji

212. Raj c h 1, R.: Určování času při fotografickém
sledování umělých družic Země metodou im··
pulsovou

213. K a r s k ý, G.: Fotografické sledování umělých
družic Země komorami typu Rb a problém při-
řazení času

1967/26



Geodetický a kartografický obzor
roěník 13 (55), ěíslo 1/1967 17

5. ledna 1767 - před 200 lety žemřel na Starém Městě
Pražském Jan Ferdinand Schor, druhý profesor na
stavovské inženýrské škole v Praze. Pro své poslu-
chače sepsal předJnášky o všech matematických na-
ukách. Schor se řadí mezi vynikající české učence a
umělce. (Narodil se 24. čenma v Insbrucku.)

6. ledna - by se dožil 83 let akademik Josef Ryšavý,
nositel Řádu fJráce. (O jeho celoživotní práci jsme
uveřejnili článek v čís. 1/1964.)

6. ledna 1807 - před 160 lety se v podtatranském měs-
tečku Spišská Belá nal10dil J. M. Petzval, který jako
první na světě vypočítal v r. 1840 objektiv o velké
světelnosti 1:3,5.

12. ledna - se dožil v plném zdraví a duševní svěžesti
prof. Ing. dr. František Fiala, DrSc., nositel Řádu
práce-, 84 let. (O jeho životě najdete článek v čís.
1/1963.)

21. ledna 1962 - !d'ed 5 lety zemřel v Praze-Bubenči
Ing. Antonín Kovaříěek, v posledJní době profesor na
střední průmyslové škole zeměměřické v Praze. Od
svého vstupu ke katastru v r. 1921 působil až do
r. 1939 na Slovensku. Pak byl pověřen zastupováním
přednosty odd. pro nové měření kat. v Praze. Po
kratší službě na KNV Praha přeilel v r. 1953 na SPŠZ
v Praze, kde přednášel měřické předpisy. (Narodil se
14. ledna 1898 v Česticích u Kost,elce n. Orlicí.)

12. února 1787 - před 180 lety zemřel v Miláně Roger
loseph Boškovic (Boscovich), geodet-filosof. Dosáhl
velikých zásluh svými obj,evy v oborech matematiky,
astronomie, fyziky a geodézie. (Narodil se 18. května
1711 v Dubrovníku.]

2. března 1862 - před 105 lety se narodil v Moravských
Budějovicích Ing. dr. h. Co Eduard Dolelal, profesor
a rektor vídeňské vysoké školy te'chnické, geodet a
fotogrammetr. Člen mnoha zahraničních akademií věd.
(Zemřel 7. července 1955 v Badenu-Rakousko.)

7. března 1857 - před 110 lety se narodil ve St. Aubin
sur Aii'e dr. h. c. Charles Lallemand, člen a pre-sident
pařížSké akadamie, čestný doMor brněnské techniky,
,ředitel francouzské nivelační služby, býv. president
Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální. Sestrojil
originální přístroj k měření střední mořské hladiny
(medilllaremetr). (Zemřel 1. února 1938~)

15. března 1887 - před 80 lety se narodil v Kunštátě
na Mor. Ing. dr. Josef Růliěka, dlouholetý redaktor
Zeměměřického věstníku. Neúnavný bojovník za 110Z-

šíření vysokoškolského vzdělání a první docent foto-
grammetrie na Vysoké škole zemědělské v Brně.
Účastník několika mezinárodních zeměměřických a
fotogrammetrických kongresů. Autor mnoha publikací
a článkl' o fotogrammetrii.

V 10. čísle roč. 1966 v hlídce "Z geodetického kalendá-
ře" u data narození 9. listopadu 1866 má být správně
druhý řádek "v Řevničově u Rakovníka Ing. Vladimír
Hajný, první technický referent ... "

Zemřel akademik J. Ryšavý.
V Praze dne 4. ledna 1967 zemřel čelný předsta-'

vitel ČS. geodézie a zakládající člen Čs. akademie
věd, akademik Josef Ryšavý. V uznání celoživot-
ních zásluh o rozvoj a výuku čs. geodézie byl při
eříležitosti osmdesátých narozenin vyznamenán
Rádem práce a jmenován zasloužilým členem Obo-
rové rady vědeckotechnického rozvoje v geodézii
a kartografU. Akademik 'Ryšavý byl několikrát dě-
kanem fakulty, později rektorem ČVUT a vychoval-
velký počet geodetických odborníkií. Věnoval se
neúnavně i badatelské činnosti. Uveřejnil více než
40 odborných prací a velké množství dalších po-
jednání a expertíz. Trvalým a vyhledávaným zdro-
jem vědomostí čs. zeměměřičských inženýrií jsou
práce "Geodézie (1941, 1949, 1953)" a "Vyšší geo-
dézie (1947)". .
Čest jeho památce!

Za Ing. Rudolfem Hanákem
Ztratili jsme opět dobrého přítele, znamenitého
odborníka, který si získal svou činností vážnost
všech, kteří ho znali. 3. ledna 1967 dožil by <;e
Ing. Rudolf Han á k 78 let. Osud byl jiný, 24. září
podlehl těžkému úrazu, který se mu přihodil 29.
srpna u Plumlovské přehrady - nedaleko Prostě-
jova, kde ho na polní cestě srazil motocyklista.

Po celý sviíj život, v plné životní svěžesti
a síle, zajímal se o vše, co souviselo s geodézií.
Svými návštěvami universitní knihovny v Olomou-
ci stále rozšiřoval svoje vědomosti nejen z geodé-
zle, geometrie a matematiky, ale i z ochranářské
---; památkářské práce. Jeho obsáhlá koresponden-
ce s geodetickými kapacitami z NDR, Rakouska
a NSR byla veliká. Nebylo jediné geodetické no-
vinky, kterou by z literatury neznal. Vše si pilně
zaznamenával. Byl nejen kritickým pozorovatelem,
ale i naší živou.kronikou.

Rudolf Hanák se narodil 3. ledna 1889 v Pěn-
číně uProstějova. Po státní zkoušce na učebním
běhu pro zeměměřiče v Brně v roce 1909, prošel
v kratších intervalech několika odbornými úřady
jako výpomocná síla, až pak ve školním roce
1912/1913 se stal asistentem geodetického ústavu
prof. Semeráda. Před odchodem do první světové
války zakotvil definitivně jako elév u katastru
v Brně. Po válce piísobil v Jaroslavicích, Hodoníně,
Olomouci a Prostějově. Zpočátku piísobil také pře-
chodně na Slovensku a v triangulační kanceláři.
Až do svého odchodu na zasloužený odpočinek
ziístal věren Prostějovu, ač se mu nabízelo lepší
místo v Olomouci.
Nastoupil v době, kdy ještě platilo úsloví:

"Kristus Pán mnoho trpěl, ale geometři vícl" Toto
úsloví často vyslovoval pokrokový býv. vrchní
inspektor ev. kat. daně pozemkové Josef Mašek
(1854-1929). Když byl založen spolek českých
geometrií (1913) a vedle něho časopis Zeměmě-
fický věstn'ík, dal se Hanák cele k dispozici do
jeho služeb, třebaže byl mladým adeptem "měřic-
kého umění". Později, když byla zvolena redakční
komise Věstníku, byl po několik období jejím čle-
nem, a to velmi iniciativním. Na trvalý odpočinek
odešel v roce 1949. Jeho literární činnost je obsa-
žena v Zeměměřickém věstníku, Zprávách veřejné
služby aj.
Ing. Rudolf Hanák ziístane hluboce zapsán v dě-

jinách geodézie. Byl dobrým člověkem, osobností
vyhraněnou jak povahou, tak celým zevnějškem.
Čest jeho památcel Pudr
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Usnesení XX. sjezdu delegátů Společnosti polských geo-
detU, s. 249

S z m i e I e w, B.: Za další technickÝ a ekonomický po-
krok v moderní geodetické produkci, s. 250-253

K l o P o c i JÍ s k i, W.: Usnesení 5. sjezdu polských tech-
niků jako podklad pro plán práce Společnosti pol-
ských geodetů, s. 253-257

Pa c h u t a, S.: Otázka využití infračervených paprsků
v geodézii, s. 258-261

Gril d zk 1, W: Stav vývoje konstrukce geodetických
a úhloměrných přístrojů, s. 262-265

Boj ar, J.: Některé problémy astrometrIckých aplikací
fotogrammetrIe přI pozorování umělých družic Země,
s. 266-270

Lip 1anI n, Cz.: Určení prostorových souřadnic umělé
družIce Země na základě dvou snímkil. přI svislém
ustavení komor, s. 270-271

F e II m a n n, J.: Použití geodézIe přI zaměřování ob-
lastí starých hradů a hřbItovl1 v Polsku, s. 272-,271:1

MI e c znI k o W s k i, K.: Tabulky pro výpočet souřad-
nicových rozdílů polygonových bodil. bez použití po-
čítače, s. 27~-278 •

P 1e t kle W I c z, S.: Mapy vojvodství vydané v letech
1959-1963 a revidované po roku 1966 Polským karto-
grafickým vydavatelstvím, s. 279-280

Ty m o w s k I, S. J.: XX. sjezd delegátil. Společnosti pol-
ských geodetů, s. 281-283

Wan o t - S w i t e k, E.: Zkušenosti Varšavského geo-
detického podnIku s použItím pozemní fotogrammetrie
při zaměřování budov ve Varšavě, s. 292-294

U hry n o w s k i, A.: Problém jednotné referenční plo-
chy pro vyhotovení magnetické mapy jihovýchodní
Evropy, s. 295-296

W e i b rec h t, O.: Topocart - nový universální ste-
reofotogrammetrický vyhodnocovacI přístroj závodů VEB
Carl ZeIss JENA, str. 281-285
Dr a k e, J.: Instrukce pro inženýrskou geodézii, str.

285-287

S I m o n, W.: Geodetické práce při přestavbě náměstí
Karla Marxe v Lipsku, str. 287-290

W e r n e r. H.: Příspěvek k technice měření na pře-
hradách, zejména k provažování v šachtách, str. 290
až 293

F i s c her, H.: Vynášení bodů při měření hloubek
rybníků nO'Výmzpůsobem, str. 293-294

P i e t s c hne r, J.: Studle teorIe chyb připřekreslo-
vání strmých leteckých snímků, str. 295-298

H e I pa 'Po W.: Výpočet přibližných souřadnIc trIgo-
nometrické měřic'ké sí,tě vkládáním bodů, str. 298-300

G r e s c h, E.: Vyrovnání úhlové a délkově měřené sítě,
str. 301-302

R a b e, G.: Vliv neurO'Vnanosti kompenzátorového ni-
velačního přístroje NI 007 závodů VEB Carl Zelss JENA,
str. 302-305

T 1lpf e r, F.: Možnosti použití fotogrammetrlokého
měření výšek při topografickém mapování rovinných a
zalesněných oblastí, str. 306-307

P i e t,~ c hne r, J.: Pojmy, soustavy souřadnic a sym-
boly vzorců ve fotogrammetrii, str. 307-308

H e i s c h k e I, 8.: ZpůsO'b ,práce ústředního informač-
ního a dokumentačního střediska v oboru geodézie a
kartografie, str. 309-311
We i b rec h t, O.: Současné diferenciální překreslo-
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přístroje:

• teodolity
• tacheometry
• nivelační přístroje
• vybavení měřicích stolů
• planimetry
• dvojité vytyčovací hranoly
• měřická pásma
• pantografy atd.
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Vyrovnávaclpočet
Podává základy teorie chyb, zabtvá se vyrovn6nfm pffmtch,
zprostfedkujicich a podmiDkových pozorov6nl Dletodou Del-
menJich čtvercA, problrá aDalýzu výsledkA mifem a vyrov,
Dám a systematick6 chyby a lunkčDI závislosti. Pfi aDalýze
výsledkA měi'enl a pfi hodnoceni VYl'ovnávaclbopostupu po-
užlvá také matematické statistiky.

PosluchačAmzemllměi'ick6hoiDžeDýrstvla vlem pracovnlkAm,
ktefi konali riizná měřeDI fyzikální povahy.

492 straD, 116 obrázkA, 1Z3tabulek, .váz. 36,50 Klls

VIkIiekJ* 'pr4covnlk6m v oboru geodézie, kartogralie
ag~ky,z8lnllmifickým iDžeDfr6ma posluchallAmvysokých Ikol
le Dri!8Ií

~eodetickýa kartografickýsbornlk SV. 9-1963
Q:bsakuJ8fJSDlvlldecko-výzkumDýchzpráv pojednávalíclch o techDologii mil'eDI a vý-
,~vllcOVacfCh bodA zamifeDýcI, tellurometrem, o kralnl' a mezllehlé přechodDici,
~~~fď.rela.UvIlfBh'diJliCOVÝChodchylek z astronomických měřeDI způsobem svitel-
Dfcll"'~álú, o ~ltuml1:st6losti i.ivelačDlch bodil, o orientaci leteckých SDfmk6Da
~IL5trojléh,o/:6IJ18ch mezi geodetickou .farou a protěllími normlílnlmi fezy,
O8ÚltUaWtkodobýc:h periodických posuvA gravitačních betonových p'ebrad a o po-
lIJJu.We.·.p~stl.liIldóv uri!oJ!Ých·délkami.

lOQ.stran, ·"S& •..&~rá2:kn, 43 tabulek, brož. 16,50 Kčs

Geodetický a kartografický
sbornlk sv. 10\1966
Obsahuje tyto vědecko.vťzkl1mné práce: Rozbor pfesnosti

proužkových planimetrA a Dávrh manDlového planimetru.

VnlljliiorieDtace leteckých sDlmků. Rozbor pfesDOSUvjtyi!eoi

ď podrobných bodA oblouku. Vyrovnáni a polohová přesnost

bodA oboustraunll polobovi a smlrovll p'ipojeDého pOI,gODO-

vého po'adu pomoci lItatické metody. Redukllnl tyllovt dál-

komllr.


